
PAZARTESi 

18 
Temmuz ıeaa 

YIL: 21·3 

ısayı:73 TO-t4&o 

.__ 

tSTANBUL - Ankara Caddesi 
Posta kut usu: 46 (lstıınbul) 

Tetkik seyahatine ait notlar: (1) 

Yc§İl Zoııgıt1da7dan 

Zon"ulclnk ılcJ ince iıı:,nnııı ııklı
ııa hcı· sc\ tll'ıı c\, el kfünüı· gcli.> ur. 
ırnıııuı·li·:, ·si.) alı lığı ıla zihinlcrdo bu 

ıııuhiı iıı siııı"iJ alı bir yt•ı· ohlıı~u zc
hnlııııı \l'l'İ.)Ol'. ıınthııki Zonguldak 
siııı lyuh d<•ğil, .) cıııyc':'il bir şehir, 
.rcıııye~il hir sıılıil, J{nrııdcııizin en 
.rc~il .) erleri nelen biı·illiı-. :SİJ ah k(;. 
rnilrlcr , c uındcn o<·ııkl:ırı hu YC':'il
liklcı· ::ıı·asııı<ln ~:ıklanıyor. Bu imi 
ıuncıcıı kuyıılnrmııı siy:ıh knrnnlık
laı·ııulau fışkıran ye':'il snndct ,.e 
retn.h için glizel tıiı· timsnl ohıy'.?r. 
l<"nzta olnrıık Zorıgııldıık Gnl'(ı ZC\'

.kl 'c lınJ ntı ile en çok tcmns halin
<lc olnıı hir memleket ornu~u için 

l>tıl'lHlaki hah\,'cli kii~klcr ile, a~nç--='" __ .....,_ 
~ ")'ewycı;ll yamn~lnrla 

·U~leııcn hnzı .> crlerclc gezerken in· 
saıı kcudiııi liıktn ıs, içrcclc imiş sa
nıyor. 

Hiç şUphe yok ki, Zoııguhlnk bu
güııkli 'nzil eti ile U:nradcnlzin en 
ınnıııuı• l>lr !;'ehrl ol<luğu gihl istik· 

halde de cıı Zİ.) n<le ilel'lcmc~c nnııı
zet olnn hh· kfr;;~idir . .Sahili süsli
yen geni~ bir bnhc;csiylc lıükiımct 

konnr•ı, so111•n luılk ı~ın güzel bir is
tiruhnt yeri olnn l>cledlyc bahçesi, 
onun J anıııclnki ço<·uk bnh~esi, yüz 
yirmi bin lira snl'llylc ,·ucudc gctl
rllmiş olnıı geni~ nlonlıı mükcm
ınC'I Jlııll;:c\ i, şc>hlr h:ıstnhanc.ı.;I gi

bi bir kaç sene ic;inılc meydana gcl
l!liı;; hirınlıır , c miiesscscler ilk bıı

kı!;'t.n g-iızo c;:ır:ıp:ın ycniliklcrıliı·. 

Huııuııla beraber Zonguldnğın 
c.lcğcı·Ii \alisi Hnlit ile belediye rc
lşi Siılcyıııtrn J~aik el ele 'eı·erck çu
l ışı.> orlnr. Bize ynkm seneler içimle 

Zoııgulcln~ın J eni yeni nınnıuriyet 
escı·lcri ile fü;lcncccgiııl müjdele
diler. 

\'cııı J npıl:tı•nk şcyJt•ı·dcn hirl 

bir göriiniiş .. 

hiı· knı'lll' 'crnıck kendilerine bırn
kılıııışt ır. C<•liıl Bnyarın bu hususta 
\'Cl'ct·e~i emir üzerine derhal f'nnli
yctu gl'ı,;ilt.•ccl.:tir. 

\'i liıyct in hazırlattığı umrnn cscr
lcl'i ııılcn biri de .ı.\ tat üı·k heykelidir. 

il t') kel ic;in şimdi3 e kadar toı)lnnnn 
ıııır:ı 100,000 liı'ııyı hulmu!;ihır.Güzcl 

hh· anıt l npııııı~ il kfifi olan bu pnrn 
l.mııknda hıılunmnktaclır. Artık faa
li.> ete gcr,:mck için Dahiliye Yekı'\
Jctlııln bir mü nhaka açma ı sabır

sızlıl~ln hcklenmektedlr. 
Dir •le Zcınguhlnklılnrı hc111 bn5h 

i.~nl cclen dert \"aı'(lır. nu dert ü
ziilmı•:r. 'ncli<•inclcn ~elen ,.c şehirin 
içer inclen gcc,:crck J\araclcnize n-

ASIM US 
(Sonu: Sd • .a. H. ,J.) 

~~~~~~~~ 

Londrada 
bir nümayiş 

ingillerenin Faşistlere 
yarciın1 etrneınesi istendi 

Londra. 17 (A.A) - Dugiln bin
lerce nüınnylşçl Trafalgnr'da yap
tıklnrı bir mitingi mütenldp lspan
ya büyük elçiliğine giderek İngiliz 
hükfırııetl tarafından takip edilen 
slynscti takbih etmekte olduklarını 
blldirmlşler \'e "Cumhuriyetçi ts
paııyaya sllflh. sulh için silıihtır,, 

diye bağırmışlardır. 
Mitingde kabul edilen kararın 

bir sureti de lspanya elçisine tevdi 
edilmiştir. Bu kararda, lngtllz hU
kflmc.tlnden faşist devletlere yar
dım etmemesi ve lspanyaya giden 
İngiliz vapurlarının himaye edllme
sl talep olunmnktndır. 

" . .. a '> 
Telgraf adresi: Kunın • btantiul 
Telef. 21413 (Ya.ıt) 24370 (idare) 

Bugün 12 sayfa 

1 Sayısı heryerde. 
j 100 para .' 

Filistindeki mücadeleler 
buldukça Araplar Yahudileri, Yahudile 

öldürüyorlar Arapları 

l>ün 16 kişi HldUrilldü 
Kudüs, 17 (A.A.) - Dün hükumet 

memurları tarafından ittih..ız edilmiş 

olan şiddetli tedbirler sayesinde Fiistin 
de dünkü gün nisbeten sükCıniçinde 

geçmiştir. Ca<lde ve sckaklarm'::la mü· 
teaddit devriyeler gezmekte olan Ku· 
düs ve Hayfada herhangi bir hadise 
v•ıkuuna dair hiçbir haber alınamamış 
tır. 'Mamafi memleketin bazı yerlerin 
de münferit taarruzlar vukuu bildiril· 
miştir. Akkada bir bomba yüzünden üç 
arap yaralanmıştır. Tethişçiler, bir ya· 
hudi polisi öldürmüşlerdir. Hebron ya 
kınında bir arap bomba isabetiyle telef 
olmuş. Saronda da bir yahudi tethişçi· 

ler tarafınıdan itlaf edilmiştir. 
Yafa, 17 (A.A.) - Bu sabahtanbe· 

ri Yafa civarında beş kişi öldürülmüş· 
tür. Telavivde üç arap ölmüştür. Diğe 
taraftan yine il:i. yahudi tabanca ile bir 
ihtiyar arabı öldürmüşlerdir. Ramatta 
da bir yahudi öldürülmüştür. 

ispanyada 
iki Alman tay
yaresi düşürüldü 

Valansiya 17 (A.A.) - Tcruel cep· 
hninde bilha•.. taa1lltlnl Rabieloa 
müstahkem hattına tevcih eden asiler 
San Augustin köyüne kadar ilere1neğc 
muvaffak olmuşlardır. 

Hükumetçilcr düşmanı yıpratmakta 
devam etmektedirler. Espadon dağının 
eteğine gelen hükumetçiler Telas mm 
takasında Picallo tepesini !şgal etmiş· 
terdir. Bu mmtakada asilerin dört tay· 
yaresi cuıııhuriyetçi hava kuvvetleri 
tarafından düşürülmüştür. Bu düşürU 
len tayyarelerin ikisi e:l mcdern Al· 
nıan tayyareleddir. 

FRANKOCULARIN TAARRUZU 

Teruel 17 (A.A.) - Havas: Franko 
cular Teruel • Sagonta yolu üzerinde 
taarruzlarını devam ettirerek bu sabah 
Viver istikametinde ilerlemeğe başla· 

mışlardır. 1400 rakımla Pina tepesinin 
z:ıptı için muharebe edilmektedir. 

Alikante 17 (A.A.) - Bugün öğle 
üzeri beş Franko tayyaresi şehri çok 
kuvvetli bombalarla bombardıman et· 
miş ve ayrıca da yüz kadar yangın bom 

(Sonu: Sa. 4. Sii. 5) 

Macar Başvekili 
Romaya gitti 

Çekoslovakyaya karşı muahedeleriı1 

gözden geçirilmesine çalışılıyor 
Budapeşte, 17 (A.A.) - B. Bela 

dö )mredl lle B. de Kanya ve refa
katindeki zc,·at, resmi bir ziyarette 
bulunmak üzere bu sabah Uomnya 
harkct etmişlerdir. 

lluclapeşte, 17 (A.A.) - Macarls
tarıın Derlln sefiri. dün Dcrllnden 
a ... ·cıet etmiş ve Başvekil n. lmredi 
tarafından kabul eclilmlştir. Miltea
kiben B. lmredl, naibi hükümet Hor 
ti lle görüşmüş ve Romaya yapacağı 

seyahatin arifesinde kendisine şim
diki siyasi meseleler hakkında ma
mat vermiştir. • 

Budnpcşte, 17 (A.A,) - Başve 

ile Hariciye nazırı, İtalya ile MaJc 
rlstan arasındaki samimi dostıul 

Anşluz'un merkezi ve cenubu şar~ 
Avrupada ihdas etmiş olduğu vazl 
yete intibak ettirmek maksadl B 

Hoınnya gitmektedirler. 
lktısadi sahaya mUtea111k olar ~ 

milşnhltler, ltnlya ve Avusturya p' 
yasalarının, heyeti mecmuaları t~ 
barlyle, Macaristan ıcın hlc olmaza 
Alman piyasası kadar milhlm old 
ğunu ileri sUrmektedirler. İtalya G 

(Sonu: Sa. 4. S 10 

Saffet Arıkan Erzincanda 

Kültür vaziyetimiz hak 
kında beyanatta bulund 

Dünkü spor hareketler· 

Zoıı~ulılnl.tn tıfr schİI' otelidir. Hn
~ki tlcnrct ilo b~yük aUtknsı olclu
gu lc.,·in <lnhl nyrwn hir ihtiyaç lc';'kil 
eclcn hu otcU helctliyc kemli , ·nrl
clntı ile yaptımcnktır. J>ı·ojcsi ınü
sıılınknyn konnıııstur. Gene belecli
yc kentlisi iclıırc ~clcccktir. 

Valimizle arkadaşları dün sabah 
Ankaradan döndüler 

G-azctecilcr ta7mnı m.aça çıkmndan evvel .. 
(Yazısı "/ inci sayı 

·--o··-- ·-<> od.alı, her türlil konfor 'u-
sıtnhıı·uu hııiz olarak 'Ueudc gct i
rilccck olıııı hu otelin her odn ıncln 
bnnyo tcı tilmtı hulunal'nktn". 

Sonı·n Zon"ulclnk !otpor ısııhası iı;lı; 
40,000 Hı:a uıc\cuttur. Yıılnız ısnlın 

il;Jıı IJir<•k llııı·111nıı1111lnıı ha~kn ıııü
snH bir yer lıııluııanııuıııı;;tır. Fnkat 
l~ozhı cİ\ nrııuln olan hu y<'rılc nmc
lo hıu·nknJnrı ile Etlhıınka ııit olan 
in\ ıııını· hıılıınılııP,u iı;iıı sahanın bu 

,\·ı·rtlc nçılmnsı hnllcllilccck hir mc-
clc şekli ıılııııştır. \'ilfıyeti n knn:uı

tl gerek in \il\ nr 'c gerek cllr<'klt•r 

içlıı hurnda müuaı;;fp hlr yer ayrıl

dıktan sonra snluuıın geri kalnn 

kısım spor tC'sf.,nt ına kftfi gclccc~I 

mcrkcıl ndctl ir. 

Zongulılnğın nsıl km·ucu n nnş

' ekil Ccl:il J3n) nr ol<luğumlnıı knt'i 

Asri mezarlık yüzünden temyizlde 
muhakeme edilen \'e neticede ittifakla 

b::raet kararı alan Vali ve Belediye re· 
isimiz B. Muhittin Üstündağ ile arka· 

daşları dün ı:ahahki trenle Ankaradan 
şehrimize gelmişlerdir. 

KenJilerini Haydarpaşa istasyonun· 
da birçok tanıdıkları kar:·!amışlardır. 

(j)ünfeWı peşinden : 

Tutumluluk 
tktısat Vekili :;:ukir Kcı:;ebiı'iıı 3nıııııda Zonguldak hana ına gl 

gelen gnzctıecilcr hurndnkl amelenin no kadar gümlelik aldığmı, 
uuıı il'.! knclnrmı sl'Ticcllp, ne kadarını lktısııt cttikleriuj tetkik ed 
lca•kc•ıı şunu ii0 reııclilcr: \'asut clcrcce ücret alan bir am<'lenin eli 
nycln yirmi l>cş lirn gl·ı,:lyor, amele bu ııaı·anın ııihayct on lira 
nrfcıllyor. \Tc on beş lira mı ela sakhyor, k<))Une giitüıii3or; ha 

ıuııclc ara ıncla nyda en çok r; lira ile geçinenler bulunduğu da 
)eniyor. Ui>3 lelikle Zon&,'lıldokt.aki kıi.) lU amelenin hnyntr iideta "İ 
ten artmaz, dişten artar,. sözilnUn canh bir mi ali oluyor. 

Pnlint yeni ilmi tclAkkiler artık bu sözil: "Dişten değil, ı 

artnr., ş"kllnc r,:cdrmiştlr. Dişten arttırmnk hnynttnn her gün 
pan;n koparmnk, hu <la hlr tıırnftan «;nhşmak kabiliyetini, lliğer 
rnft:m istlhsnl rnnclmınım müt<'mdlycn kaybetmektir. Öyle anla 
3ok ki, maden ha,zasmtla isflh nll rasyonelleştirmek :için «;alı 

Jnr ımıclc nrnsm<lakl "İ':'ten artma7., cllştcn artar,. zihnlyetlnc k 
dn nıUcnclclc etmek mecbm·lyctlnl cluyncnklarıhr. 

llasan Kt.~IÇAl.'I 



Dersimli Kız 
Yaurn : Niyazi Ah :net 

No.3 
Dersimliler ba..:ı söylediklerı sozu 

tutmak için icabm~a ölüme atılırlardı. 
Fakat çok defa bin bir yalan söyle· 

mekten de kaçınmazlardı. 
Gülçubuk Kazımın tereddüdünü an

lamıştı: 1 

- Bunu bo§u boşuna yapmıyorum ... 
Sen de benim bir istediğimi yapacak· 

aın? .. 
- Nedir istediğin? .. • 
- Şimdi söylemem.. Kaçırdığım 

vakit söylerim .. 
- Şimdi söyle de ben de bileyim. 

Ya kaçırdığın vakit yapmazsam? .. 
Yapacağına söz verirsen kaçırı· 

rım .. 
Sen de mi kaçacaksın? .. 

- Belki beraber gideriz, belki ben 
sonra gelirim ..• 

- Dersirnliler yalan söylerler .. 
- Biz yalan bilmeyiz .. 
Yüzbaşı bu sözlere kat'iyyen inana· 

mryordu. Bu, imkansrz bir işti. 
- Burada aklıma gelmiyen şeyler 

oldu ama bu kadarı da olmaz .. Bu kız 
beni kurtarmak için benden ne istiye
bilir? diye dü§ünüyor, bir türlü akıl 

erer bir §CY bulamıyordu. Bir aralık: 
- Acaba beni sevmeye mi başladı? 

diye dil§ündü. 
Evet öyle olacaktı. Dersimli krz 

Kazımı sevmiş olacaktı. Onun için ka 
çıracaktı. 

Yüzba§ı gülümsedi ve kızın ağzını 

aradı: 

- Gülçubuk, dedi sen hiç sevdin . ) 
mı ... 

- Kimi? .. 
- Köyünden bir erkeği? .. 
- Biz erkeklerle öyle kcnuşmayız. 

Peki sevseniz ne yaparsınız?, 
- Hiç .. 
- Ona göylcmez misiniz? .. 
- Söyleriz belki .. 
- Peki seni hiç bir erkek sevdi 
"> nu .. 
- Yok .. 
Fazla bir şey söylemedi. Kazım da 

sormadr. Demek bu da değildi. Hem 
Gülçubuk yüzbaşıyı bir dilek mukabi· 
linde kaçıracaktı. Ondan bir şey isti
yordu. 

Kazım tekrar keçeye uzandı. Gül
çu lıuk da yanından kalktı. Kapının 

dııındaki yerine çekildi. 

IDA.\1 HOKMU 

Yüzbaşı Kazım uyandığı vakit öğle 
olmuıtu. Gtinlerce çektiği ıztıraptan 
ıonra ilk gecedir derin bir uyku uyu· 
muttu. Yarasının hafifçe sızladığını 

hiHetti. Üzerine yatmış olacaktı. Göz
lerini oğuıturdu. Dam deliğinden kız
gın bir güneı geliyordu. 

- GUlçubuk ... 
._ ..... . 
- GUlçubuk ... 

Gene acı yoktu. Ayağa fırladr. Ka· 
pıya koıtu. Yerinde çivilendi. Ne geri, 
ne ileri adım atabiliyordu. Yüze ya
kın ailahlı meydanlığa toplanmrşlar, 
yüksek sesle konuşuyorlardı. Gülçu· 
buk ortada yoktu. 

Khım timdi anlıyordu, Gülçubuğun 
oyununnu. Gece kaçmamas! için kendi 
ıine bir masal uydurmuştu. Şimdi de 
kendisi hakkındaki karar verilecekti. 

Kapının önüne kadar çıkmış olduğu 
için bir daha geri dönmedi. .Ağır adım· 
larla kalabalığa doğru yaklaştı. Kimse 
yüzüne bakmıyor, fakat yel açıyordu. 
Ortada üstilste konmuş yirmiden faz
la döşek vardı. 

Sesler dinmişti. 

Kazrm döşeğin yanma yaklaştı. 
Çatık kaşlarla etrafına bakındı. Ar-

tık olan olmuştu. Bu söz anlamaz vah· 
ti kılıklı insanlarla konuşulmazdı. Za
ten her ne söylenirse söylensin onlar 
bildiklerini okurlardı. 

Bırden kalabalık ikiye ayrıldı. Her
keı kendini yerlere atıyor veyüzünü 
toprağa sürüyordu. 
Kazım: 

- Seyit Rıza .. diye mırıldandı. 
Evet, Seyit Rıza, göğsüne kadar u-

sanan aakallannr sıvazlıyarak ilerliyor 
du. D&Je'klerin yanına gelince durdu. 
Bir kaç kişi yanına koşuştular ve ko
ca Seyidi çevik bir hareketle döşekle
rin üstüne fırlattılar. Seyit hemen bağ 

daş kurdu ve el çırptı. 
Bütün yüzler ona çevrilmişti. Fakat 

kimse bakmıyordu. Gözlerini yere dik 
mişlerdi. 

Ortadaki boşluğa iki kişi getirdiler. 
Üstleri başları yırtık bu cüsseli adam
ların derin derin soluduklan duyulu
yordu. Etraftakiler de kımıldamıyor

lardı. 

Kazrm bir aralık dördünü birden 
fırlatıp Seyidin boğazına sarılmak, o
nu oracıkta b=ğmak istedi. 

Şöyle bir adımda döşeğin yanma 
atlar, Seyit Rızayı sakallarından yaka
layıp yere çekebilirdi. 

Yüzbaşı böyle düşünürken kalaba
lığın arasına üstü başı temizce, uzun. 
boylu biri geldi. Seyidin yanına yak· 
laştı. Yavaşça kulağına bir şeyler sör 
ledi. Arada bir önde duran adamlar;1, 
parmağı ile işaret ediyordu. 
Konuşma bittikten sonra bir kena .. 

ra çekildi, durdu. 
Seyit Rıza karşısındaki iki kişiyi 

iyice süzdiJ, sonra: 

- Haydaranh Hasan .. diye seslend. 
Önde duranlardan biri bir adrm ilcr

liyerek yerelere kapandı, yüzünü top
raga siırdü. 

- Sen M uhindili Kamerin bacısını 
kaçırmışsın. 

Sonra Kamere sordu: 
- Senin bacını kaçırdı mı? 

Kaçırdı! 

Hasan niçin kaçırdın başrnr söy 
le? ... 

Kamer benim kardeşimi öldür· 
müştü. 

~ Ne vakit öldürmüştü? .. 
- Bir ay evvel.. .. 
- Niçin sen de onun kardeşini öl-

dürmedin? .. 
- Karde~i yoktu. 

- Başka öldürecek kimsesi yek 
muydu? 

- Vardı ama ben kardeşini beğen· 
dim? 

- Alacak mısın? .. 

Har• n boynunu büktü. Cevap verme 
di. 

- Deme~c almak istemiyorsun? 
Seyit Rıza başını karşı dağlara çe

virdi. Bir müddet öyle da1gın kaldr. 
Sonra: 

- Hasan sen Kamerin bacısınr ka· 
çırdığın için yüz altın vereceksin. Ka
mer sen de Hrzmn kardeşini öldtir
müştün. Onun için bacını kaçırmış. 

Şimdi bacını almazsa intikamını alır

sın. · 

Her ikisinin de yüzleri gülüyordu. 
Tekrar toprağa kapanarak kalktılar ve 
uzaklaştılar. 

Mahkeme bitmiş, karar verilmişti. 
Seyit Rıza bu işi bitirdikten sonra 

derin bir nefes aldı. Gözleri Kazımın 
mer sen de Has~nrn karde;ini öddilr 
gözlerine takılmıştı. Eliyle ileriye gel 

- Sen Türk zabiti misin? 
- Evet .. 

- Hozata cephane mi götürüyor-
dun? .. 

- Evet .. 

Kazrm sert ve asabt bir tavırla ce
- Demek bizim düşmanımızsın? 

vap veriyordu. 

- Cezanı vereceğiz .. İdam edilecek
sin .. 

Son söz üzerine kalabalık kaynaştı. 
tlç Dersimli Kazımı kuvvetli kollarıy
le yakaladılar. Yarasından da tutuyor
lardı. 

Bir kenara çektiler. Burada uzun 
bir ağaç dikilmiş, ucuna bir ip asılmış· 
tı. İdam sehpası olduğu anlaşılıyordu. 

Yüzbaşı her hangi bir hareketin ma 

nasız olduğunu. bu vahşi adamların e· 
!inden kurtulmanın imkan dahilinde 
olmadığını anlıyordu. 

Şöyle düşündü: 

- Fakat nasıl olsa idam edecekler .. 
Bari içlerinden bir tanesini öldürcbil· 
sem. 

Bu da imkansızdı. Herkes canavar 
bakışlarını cna çevirmişlerdi. En kü
çük hareketini kaçumryorlardı. Şöyle 
süratle bir tarafa dönse, hemen üzeri
ne atılıp yere yıkacaklardı. 

Arka81. •)11."T 

Müstakbel harpte hava harbini 
kim kazanır 

Uzun sürece~' bir harpte, Fransız grubu 
e jffemeyec~k.er jir. devle.~er mağlup 

'Yttrrn bir harp crlrnf'nl< olsn. A"· 
rupa ha\ a 'aziyeti ne olur. Şiwdı 

Avrupanııı, Fransa. lngiltere \'e Çe
kosloYakya t.ıir tarafta olmak üze. 
re diğer bazı devlctlerlo harp çık. 
tığını faru~deli !lı. 

Kuvve\ muvazeuesi nasıl temiıı 
edilecek? Şimdi her grubun sefeı 

edilebilecek hava fab!'ıkıılarrnı ve 
sanayi lrndrellerini gö:Gılen geçire
lim. 

Hava filolarından yana Alman. 

\'a1an: Fransız ssbık h3va 
nazuı P.yer Kot 

u ı~ v ı et IE:H ı n tı ava 
kuvvetler ı 

l•'J'ansanııı e ki hanı nazırı o. 
lan Piycı·kot t nraf utıbuı 1\ iyuı. 

Kronikl gazetesine ~ azılmı':' 

ola u bu nı:tkıı leyi okunıa<l:tn e\'• 

\el, hu )·azula ndı gcı;c<'ck de\'· 
lctlerln ta.n lll'e kıın rtlC'i'iııl 

c;özdcn gcdrcUın. 
t n.ı;:.ilt m·e 2000 tnyyaı-(' 

l•'ranc;ıı 2r;oo " 
ÇekoRlo,·nkya :>oo .. 
Alınnnyn :~500 " 
hal)·n 2000 •• 
Hnsya 4000 .. 
rırhlı;t1111 Jl:'SO .. 

ltalyau kuv,·etıerlnin vaziyetini 
JU~ünelım. İtalyan kuvvetleri kadar 
tehlikeye maruz bir şey yoktur. l\Ili 
solinin111 orctuları. döı-t kn;ma ayrıl· 

mışı ır. Jlahcşistandn. 1'rabul11sta. 
tspnnyads \'e 1tal.ran yarrmadasru· 

da. 
1\J usolluiııln en iri malzemesi. ls· 

' panyaya göndf rllmiştir. Eğer bir 
L mum! harp çıknr~a. ltalya. bu mal 
zemeyl gPrf alamaz W! yerine de ko· 
ynmaz ltalyan askert k\1\'Yeti, ne 
lt,ulnr terakki <>rlersc etsin, hüyle 
.ı hvalıie krındın 1 muhn faza edemez. 

Şlmrlı lııı kr~a mülfıhazııdan ne 
Of'tlC'PIPr çıkarılacağını gözden ge· 
çlrelim: 

1 

ya - A vustu r,pı \ e hal) anm, 1''ran
sa. lngiıtcı e 'e Çel<0~louıkyaya nıs
betle küçuk bır üstün tükleri vardır. 
Fakat Fransn • İngiltere - Ç~koslo

vakya gnqrn Lehistanru hava. filo-1 
suyla yahut ta, mesela Rusyanın 

hava filosunun ilçte biriyle teşrıkl 

mesai eı.lerlerı:;e, vaziyet <lerha.l leh- ---··---··--------

ı) lla' a har0katr bakımından, 

A !manya grubu de,·letler, yalnız kı· 
s·ı hlr harbi kazanabllirler. Umumi· 
:;etle beşlenen fikir şudnr kl, Al· 
manyn. BüyUk Harp oldu~u zanutn, 
en ela Çok o lovnkynyr ayaı!'ma <lu
şurmek ıstiye<'cktir. Ben huna ka· 
ni değilim. Böyle bir strateje, lrnrbi 
uzatır. Bana kalrrsa Almanya, 1tal• 
yanın yardımcısı olmak ı;:artiyle, 

Hltlerln "Gogam .. kitabında göster 
rtlğl ŞElkilde Fransaya saldırır. On• 
dan sonra Akdenlzi müttofikine bı· 
rakarak ortn .Anupnda harekata 
başlar. 

lerlne döner. 
Onun için başlangıçta I .. ehlstanın 

yahut llus:ı-anın nıtidahalosi. Fran
sız - !nı;illz ,.e Çel, srupunuıı faiki
yeti içın elzemdir. 

Sanayi bakımdan vaziyet şöyle
dir: 
Almanyanın ve 1talyanrn harp 

levazımı, istihasaUHı Fransadan, 
lngiltereden Çekoslovakyadan ve 
Lehlstandaıı fazladır. Bunun da se
bebi, Almanyanııı ve ltalyanın sa
nayi bakımdan yarı ::seferber bir va

ziyette olmasıdır. 
Diktaıörlükle idare edilen mE>m

lekctler, sulh zamanında da. diğer 
memleketlerden daha srkr hir ~u
rctte silahlanıyorlar. 

lşte burada, gene Rusyanın sana
yi mUdahalesl vn.zlyetl tamamen rle.
ğiştirlr. Bu müdahale, Fransız g-rn. 
buna derhal faikiyct temin eder. 

Maamıı.flh. harp flsnasmda Vf!7.İ· 

yet bamhaşkaldır. O zaman talih. 
diktatör memleketlc>rinln aleyhine 

dönebtllr. Neden? Zira. rlif:nr dev
letler de hazırlrklnrmı artrrnr:ak • 
]ardır. Bundan haşka. Almanya v11 

İtalyanın ham madde ve petrol to
darik!ı.tr fPlce uii;rayacaktır. 

Eğ'er Almanya. Çf\kmıtovakyayı 

harpten mcnt<'mc>k vey:-ı bltnraflaı;:

trrmağ"a muvaffak olursa vaziyet 
df'ğ'lşir. O zaman A lmanyıı grubu. 
Orta A vrupndn mUhlm lPvazımat 

menbııaınr elıle hulunclnrmuş olur. 
"' . . 

Şimdi kın·ı>tlrırin ı~tlmnl mN:ır>}P. 

sine geçelim: 
Siyasetin ve diplomasinin f!tratl'l

jlk netlct'llerl. hnva kuvvetlerinin 
nlshr>tine ne sııretlı> tesir edebilir? 

AlmAnya glhi dı:wlPtlPr, lspan-
:--·ada. hıwatt ehemiyeti haiz Fitrate
. 11k mevkiler f'lıtP f"ttiJPr. TiaJear 
arl;ı!RrınrlA. tspanyol Fasınfln. KR-

nar~·a adıılnrrnrln ynhnt tn lspanyfi 
ırnhlllerlnde üslnl bulunan hava ve 
deniz kuvvetlr.rl. A kdenlzl uzun bir 
zaman kullanmaz hlr hale getirir. 
FraManın şimnH Afrika ile muva

salesi kesilir. 

Almanyanm diğer bir isti fndesi 
daha vardır. Parlsln ve Londranın 
tehlikeye maruz vaziyette buhınmn
sı ... Bu ikl merkezi hava hü umla-

nııa karşı müdafaa etmek ço!{ mus

kUldilr. Ilu Şehirlerin Alman tislert
no 'o denize yakın olm:ısı, kenaıl!'-
rini bonıb:ndımana 
maktadır. 

maruz bırak-

Almanya grubu devletlerin kııza
nalıilcrcklerl yeg;1ne harp. kısa ve 
ı:ıcr!. bir harptir. llöyle bir harpte. 
hHhasa düşmanın kunel maneviye. 
sini kının her vasıta kullanılır. A i
ma nya ve ltalyanın Ak<leni:ı:de ve 
Şimali Afrikada yapurakları askeri 
ha rckflta Lomlrn ,.e Puri~ üzerine 
ku,·vetli h:ıvıı hiirumlarını da iH\\e 

eclecrıklerini tahmin etmrık ıloğrıı o-

lıır. 

Bu tfıbiyelerc F'rnnsn grnhu na
ı;rl mulrnb'1le edecek? 

Fran::ıa ~rııhuııuu bu l~te en bil-

2) AlmanyR. ve ltalyanm lspnnya.· 
da tutuşmasına meydan vermekle• 
F'ransa. hU:rük bir askeri hata yap· 
mıştır Zira, ispanyada Alman V'e 
ltalnın iislerl bulunmak şartiyJe, 

A vnsturynnın da ayni grup eline 

(Sonu Sa. 9. Sii. 2.) 
l ük fırı;atı Çckoı;IO\·akyadadır. A 1-
nrnııya ıı ın s;ınayl mıntnkalarındald J 

nh:ı.li~l o kıııhır k('Siftlr ki, hu mm- 1( 
takalnrr korumak çok zordur. Hif-

KURUN 
Al!ll!'\1- 1 AlllFESI 

-""" 
tnhi Almnnyanın mükemmel bir ha 
va mlidafarı ı:ılstf'ml vnrdrr. Bllhnın 
topları ntrflır ki. dünyanın en iyi. 
sidir. Fakat Fransadan ve Çekoslo
''akyadan rnpılaf'hk müştBrek bir 
hürum. bütiin Alman istihasarnt 
merlrnzlerini tehlike altına sokabi-

lir. Bu vaziyette Alnrnnya. dımlzlo-
ri. serbestçe kullanamayıp memlı>· 

kete harp Jeva7.ımı sokamıyacağına 
~öre. krna bir zaman içindcı dü~mn-
nrn Çemberine düşmUş olaf'aktır. 

Fransa grubunun tamamamen 

milessir olabilmesi için Çek ve Hm; 

kozlarını elde bulundurmak rnzım-
rlır. Itue hava kuvveti Almanları 
dalma korkutuyor. Bir Çekoslovak 

UssUn don Sovyetler . t.a rafın -
dan yapılacak bir hUcum. Alman 
lara mUthlş bir darbe teşkil eder. 
Paris ,.e Londra hava baskınlarrna 
veı:ilecek en iyi cevap budur . 
Eğer Leh kuvvetleri de iı;:tlrak 

ederse ayni vaziyet olur. 

"' * "' 
Alin an grubu devletlerin t span

yada elde etikleri mevkileı:, onlara 
yalnız kısa bir muharebede yardım
cı olur. Akdeniz filhakilrn, hPrlrns 
için kullanılmaz bir hale gelir. Bu, 
önce Fransanın aleyhine olursa da, 
az sonra İtalyanın da alcrbine çı

ar. 

j/,.,,,,,.,, ~, '1t'mltkt!I 
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Edebiyat meseleleri: 
.................................... 

Edebiyatımızda 
fikirlerin devamı 

Yazan: ~üştıüı Şaıır<dlağ 
Eskilerin "Telahuku efkar,, dedikle

ri bu meseleye fikir hayatımızda değe
ri olan mevkii vermek, yani bu mesele 
nin üzerinde durmak icap eder. 

''Julicn Benda'' mn ''Bizde Conti 
nuations desidees,, ismiyle yazdığı bir 
makaleyi hatırlarım. Muharrir, "En 
son inkılabın yetiştirdiği muharrirler
lc onların bir nesil sonrasının bile dik· 
kat ettiği önem verdiği bu meseleye 
modern sanatkarlarımızın hiç değer 

vermediklerini görüyoruz. Gerçi Ana
tol Frans, geniş Fransız edebiyatının 

büyük bir kısmına yan çizmişse de hiç 
olmazsa klasiklerle alakasını kesme· 
miştir. Üstelik onların fikirlerini daha 
yer.i bir şekilde devam ettirmektedir. 

Hıristiyan D u h a m e 1 i 1 e 
(Klodel) de do hiç olmazsa (Paskal -
Bessue) ycluyla gelen katolik manta
litenin daha güzel bir hava içersinde 
devamını görüyoruz . ., diyor. Ve son
ra bugünkü Fransız sa:latkarlarınm 

eskileri tamamiyle nisyana gömdükle
rini acı acı anlatıyor. 

Mesele Garp için acı olabilir. Fakat 
bizde buna ihtiyaç var mıdır? Yani 
Türk edebiyatında "Telahuku efkar,, 
a ne cihetle ve ne dereceye kadar yer 
vermek gerekir? Bu bahis üzerinde 
yazıcılanmıır harekete getirmek endi
şesiyle, kat'i bir hükme dayanmadan 
fikirlerimizi söylemenin lüzumunu 
duymuli bulunuyoruz. 

Türk edebiyatı divan edebiyatım ve 
onun az çok traş edilmiş, diş tarafı 

süslenmiş bir kuyruğu halinde devam 
eden, "Tanzimat,. ı safha safha atlayıp 
geçtikten sonra yepyeni bir anlayışla 
"Garbe dönü§., ü ( 1) idrak etmiş, bu 
yenı Rönesans onu biran içinde dünkü 
zihniyet ve (ideler) aleminden aym
vermiştir. Fakat bu hal acaba dünkU 
~deb iyat4 fatiha okumak manasına mı 

r okumaları - Garp kültüründen ne ka· 
dar yararlansalar da - cıüan gene şark 
ruhundan kurtarmıyor netice itibariyle 
bir tampermanda (abstre), muhitiyle 
ala.kasız bir insanın mizacı demek ol· 
madıktan sonra .. 

Fakat madalyenin ters tarafı acı bir 
hakikati gizlemektedir. Bugünkü nes
lin (Şüphesiz edebiyatla uğraşanları 

kastediyorum) dünden bir yaprak bile 
açmaya lüzum görmeden Garbe, onun 
zengin ve yüksek edebiyatına dalma
ları da bize müsbet veya menfi bakım· 
dan acı neticeler veriyor. Nitekim sık 
sık neşir sahasına çıkan yeni eserler 
de, (şiir nesir) hala Şarklı mı, Garplı 
mı beJli olmıyan "Tanzimat., havasına 
hakim olduğuı henüz yeni bir anlayışa 
dönülmediğini gösteren bazı işaretler 

bulmak mümkün oluyor. HUii ahlak 
endişesiyle titriyen ve katagorik bir 
moralite duygusuna saplanan romanla
ra ra::.tlanıyor veya bunların teknik 
itibariyle, - bütün kudretli muhit gö· 
rüşüne rağmen · ~ok kısır elan Ahmet 
Rasimden ileri geçemediğini görüyo· 
ruz. Pesimist olmak aklımızdan bile 
geçmemekle beraber bu haller karşısın 
da acı duymamak mümkün olmuyor. 
Halbuki ( 1839) dan yukarıya her de
virden üçer, dörder eser oku}'\'l.rak bu
güne gelen. şüphesiz eseri okurken k
ritik bir endi§enin de mevcut olması 

şarttır) Genç yazıcılar, artı'k kendile
rinin, dünün Ahmet Mithat, Ahmet 
Rasim gibi yazıcılarından hocalık zih
niyeti itibariyle ne kaı:Jar uzaklaşmış 

olmaları gerekeceğini, Ziya paşanın 
"Kuzucağız., ından ne kadar daha baş· 
ka bir gözle bir sürüyü, bir çobanı 

görmek icap ettiğini, ''Mavi ve siyah,, 
müellifinin teknik kudretine hayran 
olmakla beraber, artık avuç içi kadar 
dar mevzular içinde sarfedilen bu 'ka

dar yorucu bir emeğe yazık clacağtnı 
kolaylıkla ve tabii olarak anlryacaklar
dır. Fıkirlerin devamı bize bu arada 

müsbet hakikatlerde frsıldayacak, me· 
sela Nabi zade Nazımm eski tulumba· 
CT hayatını bütün genişliğine ve derin-
1iğıne yaşatacak kadar realist bir eser 
olan "Zehra,, yı daha t.mzimat devrin
de verdiğini, Eyüplü Hcizımın, Meşru
tiyet devrinde kaleme alınmakla bera
ber "Küçük paşa .. srnda bugün bile 
rastlıyamadığımıı: öir kudretle hayat 
ve tabiat dediğimiz çırrl çıplak haki
katlerin dekoru içinde köy ve şehirin 
zaruri münasebetlerini ne reel duygu 
ve bir kalemle çizmiş olduğunu, bu su
retle okuyup anlamış ve bugün onlar
dan hiç olmazsa geri kalmamak, fakat 
muhakkak onları geçmek, hem pek 
çok geçmek ihtirasını duymuş olaca
ğız. 

Fikirlerin devamı böylelikle, eskile
rin iyi ve kötü taraflarını bize bizzat 
yaşanmış ve yaşandıktan sonra çıka
rılmış hükümler halinde anlattığı gibi 
onlarda aksayan dünün geriliğini de 
gözümüze sckacaktır. Menfi bakım· 
dan olsa bu iş hayırlı olacak, geri va
ziyeti bir eski ile karşılaştıkça Garbc, 
hakiki Garbc dönüşün ancak ve tama
miyle Şarktan kopmakla mümkün o· 
labileceğini, dünde görülen bazı kıy

metlerin de yenilerin sanatlarına ica-

... 

ihracat maddelerimizin standart- Demir kısmı 
dizasgonu hakkında toplantılar bin l~raya çıkaca 

Şehrimizde bulunan Nafia Vekili • 
miz B. Ali Çetinkaya Haydarpaşa ge. 
çitinde yapılacak köprü hakkındn şu 
izahatı vermiştir: 

Arpa, buğday, tiftik ihracat mad. 
delerinin standardize edilmesi için 
1ç ticaret umum müdürü Bay Mümtaz 
Itek ve standardizasyon müdürü Bay 
Faruk Sünterin bnşkanlığında yapıL 
makta olan toplantılar sona ermiş, bu 
hususta hazırlanmış olan ön projeler 
bütün tüccarların imzaları alınmak 
suretiyle aynen kabul edilmiştir. 

Bugünden itibaren de evvelce stan. 
dardizcsine karar verilen yabancı ih. 
racat maddemiz için toplantılar baş. 

lıyacaktır. 
Bu toplantılarda da yine bundan 

evvel olduğu gibi iç ticaret umum mü: 
dürü standardizasyon ve oda umumı 
katibi hazır bulunacaklardır. 

Bugünkü toplantı da bu madde için 
hazırlanmış. olan ön proje bütün ya. 
hancı ihracat tacirleri huzurWlda 
madde mad<le okunuacak, üzerinde 
münakaşa yapılarak her tüccarın mü. 
taleası ~lınacaktır. 

Yabancı ihracat maddesinin stan • 
dardizesinc ait görüşmeler de bu su. 
retle bu hafta içerisinde bitirildik • 
ten sonra bütün maddelerin projeleri 
hazıl'lnnmış olacaktır. 

Bu mt ksatla şehrimizde 20 gündür 
bulunmakta olan İç ticaret umum mü. 
dürü Bay :Mümtaz Rekin faaliyeti bit. 

rni~ ol:tcaktır. 

Bay Mümtaz Rek ayın 28 inde 
fındık standardizesi için Giresuna 

gidecektir. 
---o--

Sahilden uzaklaşınca ..•. 
Kuınknpıda oturan gözlükçü !(iryn. 

ko dün Yenimahalleye gezmC'ğc git -
mi!) ve sonra denize girerek yüı.mcğe 
bnşla ınıştır. 

I\:iryako farkına. varmadan nkıntı. 
ya kapılarak sahilden açılını§ ve kuv. 
veti kesilerek rastgele sürüklcnmeğe 
başlamıştır. 

Bu suretle ta Beykoz önlerine ka -
dar gelen Kiryako, baygın bir halde 
oradan ge~cn bir motör tarafından 

kurtarılmış, Tıırabyaya çıkarılarak 

tcavi altına almmıştrr. 

Dubaya bindiren vapur 
Dün sabah J{cprünün Haydarpaşa is. 
kelesine yana§an Hikmet Kaptanın i. 
darcsindeki Bağdat vapuru hızını ke. 
semiycrck (Kn) markalı dubaya bin. 
dirmiş, dubada 20 santimlik bir rah. 
ne açmıştır. Vapurun da burnu zede. 
lenmiştir. 

bında, pekala kendi dilleriyle konuşan 
heyecanlı bir hatip g:ııi tahrik edici 
bir tesir yapacağını öğrenmiş olacak· 
tır. Hülasa adımımızı muvazene ile, 
kat'ı olarak atmak için ne bakımdan 

olursa olsun dünün fikir silsilesine gö
zümüzü kapatmamamız lazımdır. 

( 1) Bu mesele üzerinde ayrrca ko
nuşmak istiyorum. 

Tramvay 
Şirketindeki 

ecnebi meınurlar 
Mernleketten uzaklaş

maları hakkında 
tebligat yap1Jdt · 

Memur ve müstahdemlerinden on 
beşi ecnebi olan tramvay şirketine, 

!'\afia Vekfıleti tarafından, ecnebi ta. 
biiyctinde olan bu memurların Tür .. 
kiyenin knnuni mevzuatına göre u _ 
zaklaı::maları zamanı geldiği tebliğ e. 
dilmiş \'e bu memurların hemen çeki. 
lip gitmeleri üzerinde şirketle bir nn. 
]aşmaya rnrrlmıstrr. 

Vazifeleri nihayet bulacak memur. 
lar şunlardır: 

Yol Eervisi acfi Giler, hareket ser. 
\'İsi şefi Gomcs, hareket servisi mü. 
fettiı;ıi Bald isera, istatistik servis şefi 
Bo!!son. nakliyat ser\'is ı;efi Tanburi. 
ni, yolcu S<'r\"isindc ustabaşı Gram, 
yolcu servisinde katip Gravina, atel. 
yell'.'r katibi Salari, otobüs servisinde 
makinist Romella, daktilo Kritiko. 
Diğer taraftan tram\'ay şirketinin 

satın nlınınası müzakeresine teşrini. 
evvel ayında başlanması muhtemel _ 
dir. 

--o--

10 metreden\ren yoluna 
düştü 

Hapishanede istasyon civarında 
Şevket npnrtımanının ikinci katında 
oturan terzi Koçonun kızı 23 yaşmda 
Fofo, dün, kızkardt'şi Anastasvanm 
izni hilafına sokağa kaçması ii~erine 
şiddetli bir sinir buhranına tutulmuş, 
penrercden bakarken 10 metre kadar 
yükseklikten tren yoluna düşmüştür. 

Suklıt neticesinde ağır surette ya. 
raltı:nnn Fufo sıhhi imdat otomobili ile 
hastalıarcyc kaldırılmış, tahkikata 
başlaıımrştır. 

-0-

Bir sandal devrildi 
Salı11azarında oturan Ahmet <lün 

kardeşi Ml'hmcde ait ba1rkçı sandalı. 
m alarak gezmiş, dönüşte Güneysu 
vapuruna uğrayarak. gemiden üç a. 
mele \'e bir gümrük kokusunu sanda. 
la bindirmiştir. 

lçinde beş kişi bulunan sandal Fın. J 

dıkh önüne geldiği sırada ayağına 
dümen ipi dolaşan bir amele yüzün • 
den devrilmiş, içindekiler denize düs. 
ınüştür. ~ 

Deniulckilrrin imdadına liman idn_ 
resi romörkörlerindcn birisi yetişe . 
rck knzazedclcl'in hepsini de kurtar. 
mıştır. 

" - Hnydarpnşa geçit köprüsUniln 
inşnsına bu sene başlıyoruz. Bu köp. 
rü, 9:19 Birincikanunu sonunda bite .. 
cektiı'. 16 metre genişliğinde, 5 gözlü 
olacaktır. 1-\iiprüniin ·160 bin lira ola.. 
rak keşfi yapılmıştır. 1nşasr ynkrnda 
miinnkasaya çıknrılacaktır. 

İstanbul belediyesi, in~a bedelinin 
üçte birini vermek üzere bize tahririt 
bir teklifte bulundu. Her halde bu P~t 
ranın belediyeden tahsili için bir §C. 

kil bulacağız.,, 

Nafia Vekilimizin bundan sonra, 
yakında münakasaya çıkarılacağım 
söylediği yeni geçit köprüsü, şimen. 
difer hattı üzerinden geçmek sııretilo-ı 
fevkani olaı·ak yapılacaklır. Ycnı 
köprii, eski geçit ı.izcrinden geçıniyc. 
cektir. Haydarpa§a lisesi istikametin. 
den tren hattı önüne kadar inen cacl. 
de, l<öprü halinde ve hat üzerinden 
geçecektir. Yeni köprü :34 metre u • 
zunluğunda ve 16 metre genişliğinde 
tamamile demirden olacak ve beş kıs. 
mı ihtiva edecek müstakim bir vazi.. 
yelte bulunacaktır. 

Köprünün orta yerinde lramvny 
geçecek kısım, otomobillere, arabala.. 
ra mahsus olacaktır. Renarlarmdn 
yayaların geçmelerine mahsus ayrı • 
ca iki yaya kaldırım bulunacaktır. 

Yayalara mahsus kısım, ikişer bu • 
çuk metreden beş mctı genişliğinde 

olacnktır. Tramvaylarla diğer nakil 
vasıtaları için de on bir metrelik bir 
kısım ayrılmı~tır. 

Köprünün Kadıköy tarafındaki son 
ayağı, İbrahimağa çayırının ortasın. 
da, npartımanlnrın başladığı noktada 
sahilin şosesinde bitecektir. 

Bu köpriinün tam 'Jrtasından Hay. 
darpaşa garına doğru 20 metre uzun. 
Iuğundn ikinci bir demir köprü yapı. 
laeaktır. Bu köprii, Haydarpaşa gar 
binasını takriben 130 metre geçtik _ 
ten sonra başlıyacak ve yüzde üç me. 1 

yille yiiksclcrek geçit köprüsünün 
tam ortasına yüzde iki meyille birle. 
§ccektir. 

Bıı suretle Haydarpa13a ile Kadıköy 
arası fevkani bir köprü ile birleştiril. 
d!.ği gibi, diğer taraftan gardan köp. 
ruye doğru ikinci bir muvasala yolu 
temin edilmiş olacaktır. 

Bu köprüler inşa edildikten sonra 
trenlerin geçtiği hatlarla halkın ve 
diğer nakliye vasıtalarının hiç bir a. 
lakası kalmıyncaktır. Trenler, arıza -
sız olarak geçecekler ve manevra ya. 
pacnklardrr. Köprünüq 460 bin liralık 
demir inşaatından başka asfalt kısmı 
için de ayrıca 120 bin liralık bir kc .. 
~if yapılmıştır. 

.. 

• ı .... .ıaa;r;ı Bizde aıaaıra kenarrndan, 
köşesinden temas edilen bu mesele ü

zerinde kat'i olarak bir konuşma im
kanı açmak ve hep beraber düşünmek 
her halde değerli bir emek olacaktır. 

Bugün yaşayan ve yeni Türkiyenin 
yeni hayatını teneffüs eden yazıcılan
mızın bir çoğunda bu meselenin müs
bet ve menfi tesirlerini görmemek elde 
değildir. Tanınmış kıymetli romancı

larımızdan bir çoğu Garbi en etraflı 
ve en az sathi bilmelerine rağmen es
ki edebiyatımızı çok okumuş ve Ende
run zevkine kadar nüfuz etmiş kimse
ler olduğundan ''Tanzimat,, m bütün 
bir havasına zerreler halinde sokul
maktan menedilemiyen Şarkın mistik 
duygusuna bürünm~şler, ve en ileri, 
Garp tekni~ine en çok yaklaşmış eser
lerinde bile ruh itibariyle çok daha 
fazla Şarkın olan bir görüşe tabi ol
muşlardır. Demokratik bir inkılap ya
pan Türkiye de köylü ve münevver ay
rılığının en acı duygularım anlatmak 
istiyc-n bir romancımızın bundan üç 
dört sene evvel neşrdilen bir eseri o 

zam:.nlar "Bu bizde ilk realist eser
dir,, • "ilk tezli romandır,. diye bir 
hayli gürültü koparmış olmakla bera
ber hakikatte - bütün roman yüksekli
ğine r;ığmen - köy realitesinden ziyade 
eski Şark realitesini (Tabir hoş görül
sün) yani, mistik görüşü ihtiva eden 
bir eser değil midir? Ve muharririn 
burana tam manasiyle ( mtuitip) dün
yasında halkedip köy meselesi üzerin
deki (prenasyon) )arını aşmayan bir 
fikirler yığınına istinat ettirdiği kah
ramanı ve onu süsliyen muhit en fazla 

reıtlist bir kalemle anlatılması icap e
derken en çok şahsi hareket edilmiş 

değil midir? Burada muharririn (kam· 
pı>rmanr) ileri sürülse bile esere rea
Jiı;ttir diye haykıran kalemlerin tanın
mış sahipleri olsun bize, onu fazla o
kumanın eskileri ı;;o·k fazla itmenin 
yani bizde "Tclahuku efkar,. ın acı 
neticelerini göstermiyor mu? Eskiler 
üzerinde bilhassa mensup bulunduğu 

alemin ço1tüş şeraitini, estetik sanatı 

ve kıymetlerini tammış olmak bir ten
kitçi, bir edebiyat tarihçisi için mu
hakkak lüzumlu bir şeydir. Fakat bil

hassa yeni neslin eskileri biraz fazlaca 

L !".: .::;litl • 
He~ pa::ar olduğu gibi diın de lstaııbu11u1ar deniz kcnarları.n.1, Bo ffeı::içinc, Ad;,ara 'l'O diğer scl'iıı yerle tc gitnı1§lcr, '<r]C..J<Lm geç vah.'it clleri11a.c 

l>?ş sep~tlen, kuoaklarında uyuyan 90 ııkl11riyle dünnıii§lcrdir. Trcıı ücretleri ııin ııcıızluğıt yii::iindcn Floryaya ve Kil çiikçel,.wıecc citar-uı.a giik;ıılcr çok fa:i/a 
bır yekun tııtm.akta4ır. Resimlerimiz plcijlarcla eğlenen ve [!iiıw§liycnlcd gös tcriyor. 



affet an Erzıncanda - - - • - - - -
Kültür vaziyetimiz hak
kında beyanatta bulundu 

Erzurum. 16 (A.A.) - Maarif Ve. r 
kili Saffet Arıkan, Anadolu Ajansı 

muhabirini kabul ederek, aşağıdaki 

beyanatta bulunmuştur 

dır. Tctkikatımızda bu esasları gözö 
nünde bulundurarak hazırlıyacağını 

etraflı tetkik raporunu Kam uta~ a 
sunacağız. 

"Büyük Şef AtatUrkün yılbaşı nu. 
tuklarında Doğu bölgesinde bütün 
mU§temilatiyle bir kültür sitesi ku. 
rulmaaı hakkındaki direktifleri ve e. 
mirleri malumdur. Doğunun kültür 
luııyatında büyük bir inkişaf yapacak 
olan bu hayırlı müessesenin nerede ve 
ne gibi esaslar dahilinde kurulabile. 
eeğinl tetkik için Bakanlıktaki bu iş. 
leı·ıe ilgili arkadaşlanmla birlikte Di. 
yarbakırdan başlıyarak Siirt, Bitlis, 
Kut ve V angölü sahillerinden Karsa 
oradan Sarıkamış yolu ile buraya 
geldim. Bir kültür müessesesinin en 
mlllıim UD8UrU öğretmendir. Öğret. 
menlerden azam! randımanı alabil. 
mek için dersini hazrrlıyacak kafa ve 
kalp sükiinetini temine ihtiyaç var. 

Umumi kültür işlerimiz çok iyidir. 
Atatürk rejiminin bi?.e bahşettiği bin. 
bir iyiliklerin biri belki de en bqlıcu. 
sı asırlardanberi mühmel kalmış olan 
killtUr işlerimir.in sağlam esaslar& ve 
yanılmaz metodlara dayanarak seı ı 

inkişafıdır. Cumhuriyet devrinde var. 
olmağa baıdıyan kültür hayatının a. 
sırlarca sürüp giden bucalamalnrla 
kıyas kabul etmiyecek derecede ha. 
reketli ve olgundur.,, 

Erzincan, 17 (A.A.) - Doğu seya. 
hatinde bulunan Kültür Bakanı Saf. 
fet Arıkan, buraya gelmiştir. 

Dün gece Orduevi bahçesinde bele. 
~iye tarfından Vekil eerefine bir zı. 
yafet \'erilmiştir. 

Şarki Sibriya' da harp hali 
ilcinı doğru değil! 

Rusqa, işgal ettiği atazırıin kendi 
topraklarından olduğunu 

iddia ediyor 
Tokyo, 17 (A.A.) - Moskovadan 

alınan haberlere göre, Sovyet Rue-
7anın Sovyet kıtaatını 12 Temmuz
da işgal edilmiş olan huduttaki te
pelerden geri almaktan imtina ede
ceği söylenmektedir. 

Bu imtinanın Tokyo hUkflmeU ta
rafından "Mllsamaha edilemez bir 
tahrik,, telAkkl edileceği rivayet o
lunmaktadır. BUtUn Japon kuvvet
lerinin Hankeu'ya doğru bir yürü
yttş icrası maksadlyJe tahşld edfl
mlş olduğu bir sırada Sovyetlerln l 
meJdan okumalarını Japonyanın 

kabal etmesinin pek fena bir zama 
na tesadüf etmiş olduğu umumiyet- r 
le beyan edilmektedir. 

Osanl gazetesi, hAdlse yakınında-! 
iki fırkadan fazla Sovyet askerlnl!.1 
tahşld edilmiş olduğunu haber ver- ı 

mektedlr. HAdlsenln kuvvetleri i.4- f 
kandil derecesinden ileri gitmesine ı 

ihtimal verilmemektedir. 
Moskova, 17 (A.A.) - Tass Ajan 

sı, Şarki Slblryada gflya harp halı 

ilAn edildiğine ve Mareşal BJUherln 
de ora 'kumandanlığına tayin edil
diğine dair cenubi Amerlkada tıkan 
haberlerin kat'iyyen esassız ve uy. 
durma oJduğnu beyan etmektedir. 

Moskova, 17 (A.A.) - Sovyet kı
taatmrn 13. Temmuzda l\lançuko a
razisine dt.Jrt kllomotre derlnliğhıcle 
glrdi~lno dair Japon kaynaklarıu -
dan 1.·ıkan haberler, Hariciye koınl
serligl nco tekzip edilmektedir. 

Hudclye komiser muavini, Sovy t 
kıtaatınrn geri çekilmesi hakkında 
Jap<myanın yaptığı talebi reddet 
miş \'o işgal edilen yerin Sovyet a
razisinden bulunduğunu boyan et
miştir. Bu hA.dlse ile ortaya çıkan 

mesele Sovyet - Mançuko hudutları
nın tahdidi meselesinden ibarettir. 

Sovyet Ricali hakkındaki 
şayialar asılsız 

Moalc:ova 17 (A.A.) - Havas muha 
biri bildiriyor : Sovyet R. S. F. S. R. 
yükıek mccliıinin toplantısı birçck 
Sovyet ricali hakkında son zamanlard~ 
hariçte dolapn ıayialarm esaasızlığı· 

nı iıbat etmiıtir. 

Elçilere aynlan locada Bayan Litvi· 
nof ile kızı görülüyordu. Bizzat Litvi· 
nofta hükQmet locasında Stalinden bi· 

raz ötede Sovycı. reis vekili Petrovs
kinin arkasında ve Lejofun yanında c· 
turmuştu. Lejof ile Petrovskinin yan· 
yana görulmeleri heyecan uyandırmıı 
tır. Çünkü Lejofun bizzat Petrovıkiyi 
tevkif ettiği şayiaları dolaşmıştı. 

Buna mukabil Ukranya liderlerin· 
d:ı Çubar ve Kossior içtimada bulnmu 
yor tardı. 

M atbuat maçı 
(BQf tarafı 7 incide) 

taamı Sedat san • siyah ağma taktı. 
Mağlfip vaziyete dÜ§en Jstanbul _ 

aporlular derhal ileri atıldılar ve ta • 
lmnlarm en ihtiyar oyuncusu Hamdi 
Saygunun ayağiyle de beraberlik go. 
lünil çıkardılar. 

Bu beraberlik bir ~yrek kadar 
atırdü. Nihayet Ahmet Ademin hücum 
hattına çılmıulle kuvvetlenen Mat • 
buat akmcılan oyunu rakip sahaya 
aoktular. 

22 inci dakikada Adnanm bir iska. 
amdan topu kapan Ahmet Adem düz. 
ğUıı bU.. ailrUften eonra takımmm L 
kmcf golünü attı. 

Bu gol 4 dakika eonra da yine Ad. 
nanm bleclye pas vermek isterken 
Sedacb geçirdiği matbuat takımı mer. 
kes muhacimi hafif fakat köşeleme 
bir vurutla llçtlncU defa İatanbulBpor 
kalesine eolrtu. 

ilaç, san • siyahlıların neticesiz 
talan eon gayretleriyle devam eder • 
ken vaziyet değipneden 3 • 1 Matbuat 

takımının galebesiyle bitti. 
lstanbulspordan kaleci Lutfi ve 

merkez muavin Sami ve aoliçte Sala. 
hattin ba§ta olmak üzere hemen hep. 
Bi yqlarma, tekaüUüklerine göre mu. 
vaffak oldular •. 

Bizim timde iee; Ahmet Adem, Er. 
cüment, Osman Kavrak ve Murat 
Kayahan bilhassa nazan dikkati cel. 
bettiler. 
Takımın galebesine saik olan Sedat 

dün birçok birinci ımıf merkez mu • 
hacimlerimlze parmak ~k bir 
oyun akardı. 

CEZALAR VERlLDt 
Çağınldıkları ve geleceklerini va • 

dettikleri ~alde dUn sahada ~batı vU.. 
cut etmiyen Matbuat takımı oyuncu. 
larmdan, Ulvi, Yekta ve Naci Sadul. 
lahm &kım disiplin divanr tarafın • 
dan birer hafta buykot cezası veril • 
miştir. 

Yalnrz Refik Osmanm muereti ka. 
bul edilmi3tir. 

Fakat gelecek hafta maç olmadığı. 

ızı ca amam 
Atatürk günü 

Kızılcahamam 17 (A.A.) - A-
tatürk'Un Kıcılcahamamı şerefleı -
dlrdlklerl 16 Temmuz gUnUnü ken
dllerlno bayram olarak kabul eden 
ve dört yıldanberl bu mutlu gün 
bUyUk bir bayram olarak kutluJr.
yan Kızılcahamam'lılar dUn de bı 
yıldönUmünil sonsuz bir sevinç ve 
neşe lçersinde tesit eylemişler ve U
lu Atalarına karşı olan içten sevgi
lerini izhar etmişlerdir. 

Clornale Ditalia'nın 
bir yazısı 

Roma, 17 (A.A.) - Sili.hlanma mc. 
selesini mevzuu bahseden Ciomalc 
D'italia gazetesi, silah yarı§ının bü • 
tün avakibinden münhasıran kendile. 
rine demokrat diyen devletlerin me -
sul tutulabileceğini yazarak diyor ki: 

Gerek Amerika, gerek İngiltere sa. 
nayi refahını mUnhasıran sila.h sipa. 
rişlerine medyundur. Bu silih yarırr. 
çok vahim ekonomik buhranlar çık .• 
racak mahiyettedir. Silahlanmakla. 
beraber ekonomik esaretten kurtul . 
mak ve kendi ekonomilerini kendileri 
kurmak için çalışan ltalya ile Alman. 
ya böyle bir buhrandan kurtulabilir. 
ler. 

Diğer taraftan silah yarışı önüne 
geçilemiyecek bir harbin başlangıcını 
teşkil eder. Bu yarı~ı açan Fransa, 
İngiltere ve Amerika herhangi bir 
harbin mesuliyetini çekeceklerdir. 

Vakıa bu silah yarışını demokra i 
devletleri muhik göstermek için to. 
' llter devletlerin tehdit edici hattı 
• reketini ileri silrUp duruyorlar. Fa. 

., t şunu itiraf etmeği unutuyorlar ki 
taliter devletler kendilerine ait ol. 

. sı lazımgelen topraklardan bir fe. 
-asyonun beyannamesi, lspanyaya 
leştirilen İtalyan ve Alman topla. 

ı ının Fas, Tunus ve cezairi Fransa. 
dan ayırmağı istihdaf ettiğini ilan et. 
mek suretiyle doğrudan doğruya teh. 
dit ve tahrikte bulunmaktadır. 

( Harici kısa haberler ) 
Budape,te, 17 - Matbuatta çalı

şan yahudi muharrirlerin YC mesai 
arkadaşları miktarının yüzde 20 o
larak tahdit edimeslni derpiş eden 
kanun ahkltmına tevfikan ve diln 
gece hükumet tarafından bu bapta 
lsdar edilmiş olan kararname mu. 
clbince bUtUn gazeteler, 20 Ağustos 
tarihine kadar llsteslnl tanzim ve 
hUkflmete tevdi edeceklerdir. 

San Dlyego "Kalifornlya,, 17 -
ReialcUmhur B. Ruzvelt, bUyilk Ok
yanosta bir cevelAn yapmak Uzere 
dün akvam Huston krovazörüne 
binmiştir. 

Mekslko, 17 - Jelikc1 hükumeti da 
bilinde maden amelesi hilkflmet me 
murlarınrn da müzahereti ile ecne
bi mlleBSeselere alt yedi altın ve gU. 
muş madenini zaptetmlşlerdlr. Bun 
tarı işleteceklerdir. 

na nazaran, arkadaglanmız bu cezala. 
rı ucuz atlatacaklardır. 

GELF-CEK MAÇ 
Takımımız, gelecek maçı Beykozla 

yapacaktır. 

Dün oyunumuzu seyredip beğenen 
Beykoz klübü reisi Hüseyin Kaptan 
vasıtasiyle bizleri resmen davet et ~ 
mi§ ve tekaüt takımla yapacağımız 
maçtan evvel de, birkaç kuzu, küfe, 
küfe üzüm ve daha envaı yemeklerden 
mürekkep mükellef bir ziyafet vere. 
ceğini vadetmiştir! .. 

Bu ziyafet ve maç için iki hafta 
eonruı teabit edilmiştir. 

GAZETF.ctLERlN ANADOLUHl. 
SARULARA 'raŞEKKORLERl 
Gösterdikleri samimiyet ve büyük 

misafirperverlikten dolayı gazeteci • 
ler, blltlD Anadoluhiaarlılara bilhu. 
sa Iclmaayurdu idarecilerine çok iç. 
ten gelen tefekkUrlerinl burada açık. 
ça yamıakla bir haz duymaktadır. 

ıstanbu lspor: 3 
A nad oluhisar: 1 
Gazeteciler maçından sonra kartı

laşan Jstanbul spor • Anadoluhlsar 
takımları maçında İstanbul sporlu
lar 3-l gaJlp gelmişlerdir. 

ilk devre 2-1 lstanbul sproun 
lehine bitmiştir. 

umran 
hareketleri 

(Vsta tarafı 1 incide) 

kan deredir. Vaktiyle Karadenlsln 
suları bu derenin mansabında sahi
lin içer ine doğru girl1ormuş. Zon
guldakta maden kömürleri işlcn

moğo başladıktan sonra fabrikalar
dan gelen şi~tler derenin mansabı
nı dolduı·muş. Şimdi bu ,·azıyot.t Uo 
Zonguldak deresi bir sivrisinek ka7 
nağı ,.e şehir b&uwun sağltiJ için 

bir tehlike olmuştur. VUA1et dere
nin iki kenarında nhtmılar :rapa
rak denizi eskiden olduğu gibi Zon
guldağm lçerslnc kadar sokmak is
tiyor. Bu suretle derenin sıhhi sa

rarlan bertaraf edildikten başka 

maden ocaıd.arnıa götilrillecek di
reklerin sevki de kola71aşııuş oJ.a. 
caktır. l<,akat 7apılan bir keşfe gö
re bu iş dokuz bin liralık bir masra
fı icap etttğinclen mahalli belediye
sinin kudreti haricindedir. Onun i
çin vlllyet tarafından sıhhat m~ 

lisl karan7la Nafia, sıhhat ve lkt·
sat veUletlerlnc müracaat edllml: ... 
tir. HUk6metln 7ardmıı oldutu te
min edlldlif takdirde fili teşebbil::.· 
lere glrlı;dlecektlr. 

Zonguldak belediye inin ı 93 ; 

blltçebl 222,200 llJ'adır. Bunun JÜ..:· 
de 30 u, maaşlara ve ücretlere git

mektedir. Geri kalan )1lzde '10 m~
tcfcrrtk nıasrallarla programlı imı r 
iş~rtne tahsis olunmuştur. Progrn
ma batlı olan işler arasmda bilha~
sa şunlar ''ardır: Şehir gazinosu le 
oteli, soğuk ha,·a deposu buzhant-. 
asri bir mezarlık, kanalizasyon, 
stadyom, şehre getirilecek temiz &u. 

Zoııguldakta imar hareketlerine 
engel olan hususi bir ,·azlyet bulun
masa, hiç şüphesiz ,ebrin bugünk ll 
manzarası daha başka ttlrlü olurdu. 
Kalkması hllkimetln bir karar al
masını icap eden engel şudur: \"a -
tiyle ()on Paşa isminde bir zatm ı ·. 
reğll m.aden ldal'e8lnde müdttr oldu
iu 8Jl'ada bir nizamname J1lpdm ıf· 
Bn nizamnamenin (15) inci madd • 
sinde şöyle bir htlkttm '"ardır: "Kı • 
mllr me,·kiJertnde inşa olunacak g<·· 
rek miri binalar, gerek tebaad. n 
bulunan madenci ve ahaliden her
hangi birinin yaptıracağı o, fırm, 
mağara, kahvehane gibi blnalrın 

arsalan sahibi tarafından senet ffe 
\'c rıznlan Uc parası verilip aJınn.

rak idare tarafından münasip h"r 
mahalle le pllmna göre tn.,a ol·ı
nacak ve hiç bir kimse kendi Jı:enl
ne ruh atsız bina > aphranuyac ·c
tır.,, 

Bundan sonra 11 ilkkAnun 18~6 
tarihli bir tezkere ile Dedet Şfu a
sının bir kararı tebliğ edilmiştir l..J, 
bumla da havza dahlllnde arazin n 
imar sureti> le ,.e hakkı karar yol11 
ile tapoya bağlanmaması blldirll • 
mektedlr. 

lşte bAlA m81"1yet mev.kilnde o
lan bu usul llı.tısat VekAlett tarafm 
dan te> ld edilerek emJr veri1m1ş ol
duğundan Zonguldağtn memnu Dllll 

taka sayılan )'erlerinde bugün tapo

lu olsun, olmaım binalar 7aptınl

mam&ktadır. :Neticede bir bina buh
ranı meydana çı~tır. Bunda.n 
kırk sene evvel sadece ~. on evll 
köyden ibaret olan Zonguldakta 

Şimdi 28,000 niifua toplanmJf olda
iu için 7enl bina ve inşaat ihtJ7acı 
bu nüfus art.1f1 tle muvaal bir suret
te inkişaf edemefince her taraftan 
şiklyetler duJ11.}muı tablldir. 

Şu halde ZQnauld.akta arsa ve a
razi tasarrufuna alt kanuni l ulretl 
tanzlnı etmek ciJılln zaruretlerinden 
biri olu7or. Şebrln mtiatakbel lnld
pf kabiliyetine göre Zonpldak ma 
bitini bina 7apmala mahsus ana 
lhtt7acı ile maden baQUDlln tstlh-
1&1 lbtJ7acmr telif etmek ve bina 
7apılacak 7erlerln hududu genlşle
tllmek IAamdır. Bina 7apmak 7a
uk eclllec:ek 7erlerde J'a herkesin 
t.apola olan araalalnl satın almalı
dır; rahut ta buralarda bina lnta
atma mttsaade ediletek herkesi ta
posuna sahip kılmalıdır. 

ASDI US 

acar aşve 
(Vst ttJrafı 1 incide) 

le A ~ mıtu rya, bu suretle Almaııya
nın lktı adi 'e slyast nüfuzuna kar
şı bir muvazene vUcude getlrlyor
lardı. Anşluz, vaziyeti tebdil etmlf4 
Ur. Hali hazırda Macaristan, hası· 
JAt fazlasının yilzde kırk beşini Al· 
manyaya ve yalnız yUzde on nlsbe
tlnl ltalyaya ihraç etmektedir. 

Dahlll siyaset sahasında. Anşluz. 
dan beri, Macaristanda nasyonal • 
sosyalist propagandasının inkişaf 

ettiği görUlmUştUr. 

Harlct siyaset sahasında haliha· 
zrrda ilk plllnda mevzuubahis olan 
me ele, Çekoslovak meselesidir. Ve 
acarlstan Çekoslovakyaya karşı mu. 
abedelerln yeniden gözden geçlrll
me ine mlltealJfk olan metalfblnl 
Almanyanrn mnuherett ne Heri 
sUrmeğe gayret etmektedir. Alman
Macar dostluğuna karşı bir muva. 
zene husule getirmek için İtalyan 
Macar dostluğuna yeni bir esas te
darik edilmelidir. Ve Budapeşte hll· 
kumetl, bir İtalyan • Macar - Yu. 
goslav kombinezonunun ltalya - A· 
vusturya - Macaristan muahedeıl 

yerine kaim olabiJeceğl mlitaleasıll• 
dadır. 

ispanyada 
(Usta tarafı l tnoiM) 

bası atmıştır. BombaJann bUyük biı:: 

kısmı ldeniae du~miışttir. 
Barıelona 17 (A.A.) - Neırcdilen 

bir tebliğde czcumle §Öyle denilmekte• 
dir : Şark ccpheıinde Frankiııtler bu· 
.giln de tazyiklerine devam etmişlerdir 
Telas mıntakatında cumhuriyetçiler 
Pikallo tepesini geri almıılartiır. 

GötRNG VE KONT ÇIANOY A 
NiŞAN 

Bursoı 17 (A.A.) - Nuırlar me~ 

liai B. Göringe kızıl Oklar nifanı1U11 
birinci rütbesini, B. Çi&noya da lzabel1 
la katolik nitarunın birinci rütbesini 
tevcih etmiıtir. 

Vefat eden mebuslann 
cenaze merasimi 

Ankara, 177 (A.A.) - Vefat •• 
den Antalya mebusu Celll Men&lll• 
bôril'nUn cenazesi bugün öjle üzeri 
Hacıbayram camlinden kaldırılarak 
önde asker 'e mızıka olduğu halde 
Cebeciye götllrUlmUş ve şehitliğe 

defnedllmlştlr. 

Cenazede Büyük Mlltet Mecllsl reiıl 
AbdUlhallk Renda, mebus ve asker 
arkadaşları hazır bulunmaktaydı. 

lar. 

Yugoslavya ile talebe 
mübadelesi 

Dost Yugoslav hükfımeti ile ara • 
mızda yaı:ılmı§ olan kUltUr anlatma. 
sının tatbıkatına ba§lanmt§tı. 

Yugoslavya hükümeti, bundan bir 
müddet evvel ed bıyat ve türkoloji o. 
kumak üzere İstanbul Üniversıtesiıw 
iki tal be gondermişti. Bunlar Tilrk • 
çeyi bugün ğrenmış gibidirler. 

Son gllnlerde Yugoslavyadan yeni. 
den hastahanelerimiule staj görmek 
üzere 3 talebe daha lstanbula gelmi1-
tir. 

Tilrkiyeden de gönderilecek talebe. 
ler evvelk gün Üniversite rektörlü • 
ğünce tesbit olmımuatur. 

Buna göre. biri hukuktan, öbürü de 
edebiyaat:ın olmak Uzeıtı iki talebe 
di>rt yıl mtlddelle Belgrad Unf versite.ı 
sine göndcnlmıştir. 

Bundan ba~ka evvelki gün Tıp fa.. 
killtesi sta3 sınıfından pek iyi derece 
ile sınıf treçen, tiç talebe de Belgrad 
Tıb flkilltesi hutahanelerinde staj 
görmek i.ızere YugO!lavyaya hareket 
etmi§lerdir. 

Talebe mUbadelesıne devam oluna. 

Danimarkalı ihracatçılann 
alacaklan 

Danımarka meneeli malların bedel. 
lcri Tlırk lirası olarak Danimarka 
Milli Bankası namına Merkez banka. 
sındaki hususi bır hesaba yatırılacak. 
tır. 

Bu suretle hesaba yatırılaca.k para. 
1ar tediyat yapılıncaya kadar DanL 
markadki hak sahipleri lehine bloke 
olarak kalacaktır. 

Bu alacakların tasfiyesi için DanL 
marka Bankası Merkez Bankasına fa. 
izsiz olarak ve Danimarka kronu ile 
bir hesabı cari açılacaktır. 
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Ne l)a\er, ne Mısis Börtun, ne de 
otelde bul ıman hizmetçilerden her. 
hangi biri, ote1in su dakikada sırra 

kadem basmış olan mU§terileri hak. 
kında bir fikir veremiyordu. 

Bütün seyledikleri şundan ibaretti. 
Mis Olgn, her sene muayyen bir 

zamanJn bu otele gelerek dört beş ay 
kaJmağı itıyat edinmişti. 

Albay Hotling yeni bir müşteriydi. 
P apas da oyle. 
Sıltböri mevkiine telefon edilerek 

Davcr'ın vaziyeti hakkında malumat 
ıstendı . Gelen cevap, Daver'in lehin: 
deydı. Daver'in yirmi beş scneden~rı 
"Larmı:; oteli ,, nın sahibi bulurıdugu 
bıldiriliyordu. Ve mazisinin lekesiz 
olduğu söyleniliyordu. 

Daver'in kendi evrakr da, bu sözle. 
ri teyit edecek mahiyetteydi. Kendi 
daVC'tl Uzerine bütün vesikaları göz. 
den geçirıldi. Bu vesikalardan her bi. 
ri Daver'in masumiyetine bir kat da. 
ha tebarUz ettiriyordu. 

Bıl Gordon, Rlder ile görü~tü. 
- Bu heriflerin Flek çetesi azasın. 

dan olduklarına şllphe yok. diyordu. 
Fakat nasıl knctıklnrınn hayret edi. 
Yorum. Yolda altı memur bekliyordu. 
Hiç biri de iki erkek ve bir kadının 
geçtiğini gl:rmemişlerdir. 

Rider bu sırada. kaybolan polis me. 
buru Bril'i hatırlıyarak: 

- Bril'i gördiin mü? diye sordu. 
- Bril mi?.. (Bil Gordon hayret i. 

çindeyrh) . Bril seninle bera her değil 
mi ? Onu, "enin oturduğun odanın al
tına istetmif;tin. İstediğiniz gibi yap. 
tık, gönderdik. 

- Öyle ama, netice başka tUrJU 
çıktı. 

Rider birkaç cümle içinde vaziyeti 
tamamiyle anlattı. Bil Gordon'un 
hayreti daha ziyade artmıı=ıtı. Birlikte 
Rider'ın yattığı oda olan 7 numaraya 
gittiler. 

,___~~Brıl'in nerede olduğuna dair en kil. 
çQk bfr iz yoktu. 
Odanın tahta kısımlarını parmakla 

Yokladılar. O kısımların gizli birer 
kapı olması ihtimalini dUşilnliyorlar. 
dı. Fakat hiç bir yerden izli bir ka. 
pı görUnrnedi. 

Bril'in kayboluşu, her iki amiri, 
kaybolan diğer üç kişi kadar alaka. 
dar ediyordu. 

lki memur ayırarak. münhasıran 
onu aramağa memur ettiler. 

Ondan sonra Bil Gordon ile Rider 
le>krar aşağıya inerek konuşmalarına 
devam ettiler. 

Bil ..... ordon. Röyle diyordu; 
- Bugüne kadar ileri sürdüğün 

nazariyelerin hepsi doğru çıktı. Fa -
kat Davt'r 'i de bu çete ile alnkadar 
f" · t rmcnin imkanı yok ... Büiltn de. 
lıller, onun masum olduğcnu meyda. 
nı ' 'lVuyor. 

Rid<'r ısrnr ediyordu: 
- Fakııt Daver de bu işin içinde. 

dir Gerçi bıçağı atnn Daver delildir. 
"~lbay,, Hotlinç'tir. Daver'in vazife. 
sı, ancak, benim nerede olduğumu, 
HotJin,,. 1-ıf'"",.·~., tesbit etmekti. 

Daw•r '(: . ''"" .. - .. a; t--•ra:a. Flek. 

ın ka.;ıııasıııı hazıı lamak ıçin getirdi. 
Bili başını salladı. 
- Margrit, burada rehine olarak 

saklnnacaktı demek istiyorsun? ... Ta. 
mam ... Deli Con Flek'dcn beklenile • 
bilecek bir plan ... Fakat seni niçin ol. 
dürmek istedi. Margritin otelde bu -
lunması ona kafi gelmiyor muydu? 

Rider, bu sualin cevabını hemen ve. 
remedi Çünkü, mevzuu bahsolan a -
dam bır deli idı. Delinin ise, karar ve. 
rip üzerinoc durduğu bir şey var mı. 
dır. Durmaksızın değersız bir mesele 
hakkında da fikrini dcğıştirmiş ola. 
bilir. 

Ridcr. parmaklarını seyrek saçları 
arasından geçirerek: 

- Bütün bunlar. dedi. izahı müm. 
kUn olmıyan his halinde şeylerdir. 
Ben giclıp yatacağım. 

Başında gkotland Yard memurla -
rından biri beklediği halde deliksiz 
bir uyku uyuyordu ki, odanın iı:erisi. 

ne soluk ~oJıığa Bil Gordon g irdi. 

- Rid C'r, Hidr r, dıyordu . Kalk! 
Rid,,r k 1lktı. Birdenbire uyanmıştı: 

- Ne var. yine ne oldu? 
- Ne ola.' ak. lngiltcr<' bankasın • 

dan hareket etmiş olan altın kamyo. 
nunun bir daha görünmediğini bildi. 
riyorlar. 

(Devam' !f(rl"Hı) 

Cümhuriyelin 
on beşinci yılı 

Parti Genel Sekreter ince 
bir talin1atnan1e 
hazırlanıyor 

Cumhuriyetin on beşinci yılınını 

yurdun her tarafında hararetli bir su. 
rette kutlanması için C. H. Partisi 
Genci merkezince bir talimatname 
hazırı nma~tncrrr. Bundn Parti ve vi. 
Jiıyetlerce ulrnncak tedbirler tesbit e. 
dıleccktir. 

Her vilayet ve kazada bayram pro. 
gramını hazırlamnk Uzere birer kut. 
lama komitesi faaliyete geçecek ve 
Eylülün başından itibaren iki aya ya. 
km zamanda çalışarak hazırlıkları ik. 
mal edecektir. 
Şehrimiwe belediye reis muavini 

Bay Ekrem Sevencanın reisliğinde 

bir komisyon son lıeş yılda yapılan iş. 
leri tesbit etmekle meşguldür. Pro -
gram komisyonu bilahara teşckkill e. 
d<'cektir. 

ŞC'htr Meclisinin son devre toplan. 
tılarından birinde. lstanbulun muhte. 
lif semtlerinde elektrikle tezyinat ya. 
pılmnsı için ı iyasete elektrik şirketi 
ile anlaşma yapması salahiyeti veril. 
mişti. Şirket devlete g<>çtlğinden be. 
lediye tezyJnat i6i etrafında yeni ida. 
re ile temasa geçmiştir. 

Anlaşma yapıldıktan sonra. Galata 
ve &yazıt kuleleı i, ~arayburnu, 

Çamlıca. Şemsıpaşa. T ı·.-.ım, Beyazıt 

meydanlarında esaslı ve gUzcl elek • 
trik tenv;ratı yapılr.caktır. 

Kendisine ikram edil-On sigaraları"Soııra içerim,, rliyc cel;ine 
dam a.yni usulü biraya tatbik edecek o lıırsa: 

indiren a. 

- TC§ekkUr ederim. §imdilik 1ıarc rctim yol.-. Soııra içerim. 

eksikalı esrar dolu kadın! 

izli haya 11 •• 

Zengin, 
8 ıdam 

gü.2el ve sefahet sever 
mahkumunu zındandan 

Harie Puero; 
kaçırmıştır! 

Tampiko, Meksikanın en işlek ve 
monden şehirlerinden biridir. Bu §e. 
hrde, bundan Uç ay evvel Meksikalı 
Atrokcto ıdam edilecekti. O, iki ka. 
dm öldürr.ıüştü. Bu iki kadının, met. 
resinin kendisinden yüzçevirmesinc 
sebep olduklarını sanmış, her ikisini 
de sokak ortasında yere sermişti. 

Mahkemece verilen idam kararının in 
fazı hususunda bütiın hazırlıklar ya. 
pılmıştı. Tam bu sırada bir sürpriz· 
le kar§ılaşıldı. H .. pisane gardiyanı, 

mahpusun iz bırakmaJan kayıplara 
karıştığını haber verdi!? ... 

Atroketonun kaçmasını kim temin 
etmişti; kimdi ona yardım eden? Ma. 
kamlar, bir muamma karşısında bu. 
lunuyorlardı. Hapisanc. en emin me. 
murların muhafnzası altındaydı; bun 
dan başka Tampikoda o zamana ka. 
dar zi ~'andan kaçıldığı vaki olma • 
mıştı . Bu, ilk firar vakasıydı. Tahki. 
kat, bazı istinat noktaları gösterdi. 
Hapisane yakininde görülen bir ka. 
dm, şüphe uyandınnı§tı; hal ve tav. 
rı, 5üphc uyandırıcı bir kadın! At.ro. 
ketonun, oğurunda iki kadına kıydı· 
ğı eski metresi yardım ve firarı le -
min etmiş olmasın sakın?! ... 

Bu kadın. bu i~te suçsuzlığını isbat 
edebildi: firnr tarihinde kendisi ha -
pisancnin bulunduğu yerde değil, u. 
zaklardaydı. Bunun üzerine de kaçış, 
esrarengiz bir hf\disc olarak bir mücL 
det konuşuldu ve bir müddet sonra 
da hemen hemen unutulmak üzcrey· 
di, ki firarı Ttroketo, Kuba adasının 
paytahtı Habanada bir suç daha iş -
liyerck, kendisini hatırlattı. Bu suç • 
la kendisini hatrrlatmakJa da kalma. 
.dı; Kuba ve Meksika resmi makam. 
)arının dikkatini, başka bır kadın ü· 
zerine sevketti. 

Atroketo, Habıınanm mülhakatın -
dan Vcdndodn en mutena bir vıllfi • 
dan iiehrc gelen bir adamı vurmak 
istiyordu. lki polis, bu teşebbüsün 
vaktir.dc farkına vardılar ve her iki. 
sini de karakola götürdUler; bir sa· 
at sonra da istintak hakimleri. hf\ • 
<lisenin geçtiği yerle alakadar olarak, 
bu iki erkeğin. Hnriyc Pucro isimli 
kadının villasında ne aradığını araş. 
tırdılar. J{adın, Habananın en 1.engin 
ve sefahat sever kadınlarından biriy. 
di. 

Bu cihet arnııtırılırken, her iki a. 
dam da her tUrlli mnlCımat vermek· 
ten imtina ettiler. Kadının kocası o. 
lan biiyUk bir ihracat müesses(.'Sinin 
sahibi ve mUdUrü de, bu hususu izah 
edemiyordu. Bunun neticesi olarak 
da, güzel Bariye Puero; kendısinin 

tcvkıfine ve sorguya çekilmesine kat 
!anmak zorunda kaldı. 

Yıpranmış, sinirli \'C ürkek bir hal 
de istintak hfıkimı karşısına oturan 
kadın. sıkıştırıldıkça sızlanarak, ken. 
disinin iyi kalpli bir kadın olduğunu 
ve fakir. yahut ta yoldan çıkmı§ in. 
sanlara rnsllayınca, onlara destek ol. 
duğunu, kendilerine nasihat verdiği· 
ni söyledi. Belki de bu izahatla ikti. 
fa olunmak cihetine gidilecekti. Tam 
o aralık, polis, Atroketo Tampikoda 
ıdama mahkum olduğu gibi. rakibi . 
nin de Meksika Sitide idama mah. 
kum olduğunu cğrendl. Biri gibi di -
ğeri de, hUkmün getirilmesinden kı· 
sa bu müddet evvel kaçmıştı! 

Şımdi , bir sual ortaya çıkıyordu: 
bütUn eğlence yerlerinde tanınmış o. 
lan ve çok defa bütün gece kumar 
masalnrı başında oturup sabahlıyan 
kibar kadın, bu· gibi adamlarla nedi. 
ye dil!iÜP kalkıyor. ne dıyc böyle a -
damlarla meşgul bulunuyordu? Bu 
sualin cevabının kocadan alınmasına 
teşebbüs edilerek. adam. sıkı sıkıya 
isticvaptan geçirildi. Lakin o, sadece 
karısının masuniyetine inandığını, ka 
rısının olsa olsa tazyik görmüş ola. 
bıleceğini söyliyerek, "başka birşcy 
bilmiyorum .. diyordu. 

Diğer taraftan her iki mevkuf ta, 
kadını göze çarpacak derecede hara· 
retle müdafaa ederek, verdikleri ifa. 
delerle koruyorlar ve hiçbir itirafta 

Bu hususiyetli kadın; 
ta çocukluğundanberi, 
herhangi bir adamın i
dam cezasına çarpıldığı. 
nı işitince, dehşetli heye
canlara kapılırdı. Bu kıv
randırıcı, dayanılmaz 
merhamet, zamanla ken
disine idam hükümlerinin 
infazına mani olmak fik
rini kat'iyetle benimset· 

. . '? mıştı .... 

bulunmıyarak, söyleyip susuyorlar • 
dı. Aııcak bir safha geldi, ki bu ka -
dına aşık olduklarını Ye kıskançlık• 

la biribirlerinin boğnzına atıldıkları· 
nı ifşa ettiler. Fakat, istintakın de. 
,·ammda, maharetli bir memur, son 
senelerde, kadının yanına tekrar tek. 
rar meçhul ~nhısların uğradığ1nı ve 
bu hUviyetlcri malum olmıyan şahıs
ların sonradan hiç iz bırakmadan şe. 
hirden kaybolduklarını tesbite muvaf 
fak oldu. Şiddetle ittihnm edilen zen· 
gin, gUzel \'e sefahetsever kadın. ar. 
trk şehrin en muamma dolu kadını 

sayıldı. 

Jstintnk üç hafta kadar sürdü. Ve 
geçen hafta içerisinde, kadın, koca. 
sına itirafta bulunarak. vaziyete gö. 
re icap eden şeyleri yapmayı ona ha. 
vale etti. Hariye Puero ismindeki bu 
husueıiyetli kadın; ta çocukluğundan· 
beri, herhangi bir adamın idam ce -
zasınn çarpıldığını işitince, dehşetli 

heyecanlara kapılırdı. Bu kıvrandırı. 
cı, dayanılmaz merhamet, zamanla 
kendisine idam mahkumlarının infn. 
zına mani olmak fikrini katiyetle be. 
nimsetmişti. Kıyafet değiştirip , ser· 
vctlnc dayontırnk 8 vnknda, 8 fü~ 
eczası vakasındn mahkumları son sa 
atinde kuı tarmıştı. Ondan sonra da 
bu adnmların tam hürriyete kaYuşa. 
bılll"elcri, yabancı bir memlekete ka. 
pağı atmaları için uğraşır, aliikası -
nı kesmez, esirgeme?.di. 

Hiç kimse, hatta onu tnpınırcasına 
seven ,.e hnreketlerinin scrbcstisini 
hiç bir suretle takyit etmiyn kocası. 
hile, onun bu tarafını ve bu yaptıkta. 
rını, bu "p"izli hayat .. ını çakmamış ... 

işaretler: 

sczmemişti. Ve ıhtimal şimdi de ışin 
iç yüzU açığa vurmıyacaktı. Ancak, 
idama mahkf.ım olup da onun sayesin. 
de kurtulan ıki erkek, kendisine kar. 
şı derin bır tcmnyill, kuvn:Ui bir ar. 
zu duymuşlar, bu hususiyetli kadına 
aşık olmaları kendilerini körleştır -
nıişti. Her ikisi de onun yakınından 

bır lüı lU ıızaklaşamamışlar. kadının 
ikazlaı ına rağmen yanından ayı ıla • 
nııyarak, hem kendilerini. hem ce onu 
tehlikeye sürüklemişlerdi! .. 

Heriye Puero, yeniden tevkif olun. 
muştur; sebep, kaç;mayı kolaylaştır -
maktır. iki aya kadar muhakC'mesi -
nin bnşhyacağı hesaplanıyor. Fakat 
kocası. onun bir sanatoryoma nakli i· 
çin uğrasmaktadır. Hekimler, bu Mek 
sikalı kadının bu yaptıklarından me. 
sul sayılıp, sayılamıyacağı hususun • 
da müterC'ddittirler. Sen·et sahibi ko 
casr. eğer karısına cezai mesuliyet te. 
\'cccüh cdemiyeceğine dair doktorla.. 
rın elınden rapor alabilirse, kadm Jıe· 
sabına mesele halledilmiş olaeak. 
tır? ... 

.Tütün ihracatçılarının 
hazırlıkları 

Bcrlindcn §ehrimi?.deki alakadar ih. 
racat tüccarlarına gelen haberlere 
göre; Almanya ile aramızda imzala. 
nacak ticaret ve klering anlaşması i. 
ç;ın yapılnıakta olan müzakere çok iyi 
bır ı:ıalhaya ginni§ bulunmakta'.!ır. 

Bu cümleden olarak bilhassa bı~ yıl 
mernlcketimiwen Almanyaya mühım 
miktarda tUtUn ihraç etmek mümkün 
olacağı anlaşılmaktadır. 

Bu imkflnı gözönUnde tutan ihracat 
ilırncat tüccarları şimdiden yapılac..'lk 
geniş mikyastaki taleplere cevap ver. 
nıck için hazırlık yapmağa başlamış. 
lardır. 

Bundan bnşkn, yabancı ihracat ta. 
tüccarları da vaziyetin kendilerine 
çok uygun bir şekilde inkişaf edece. 
ğ:ni umduklarından hunlar da avni 
yalda. hazır lıklarn geçmişlerdir. 

Dnnimarknh ihracatçılara ait olup 
Cumhuriyet merkez bankasında bloke 
edilmiş b'l:lunan paranın tasfiyesine 
yakında başlnncaktır. 

Tasfiye işine başlanmak için Türki. 
ye ,.e Dnnimnrka hUkiımetlerince ba. 
zı hususlar kararla0tırılmrntır. 

Unutnıak 
Yazan: Sa~rn ~rttem 

Yaşamak gibi unutmak, unutul
mak du tabiidir. Fakat tabiatte her 
şey suzcl ve iyi değildir. Tabiatla 
insan arnsıudakl czeır müradelenln 
bir safhası da tuhiatl gilzel ve iyi 
lıir dekor iclııde insan kalbine ra
m<'tınektir. 

Bunun için insan kalbi ne kadar 
cırpııımıştır . Zaman olmuş ki, tabi
atı insan sadece kalbi lle teshir et
mek, onu ehlileştirmek arzusuna 
düşmüştür. Paknt neye yarar ki, in
sanın bu asil arzusu tabiatın sert 
ve kalpsiz hamleleri önünde donup 
kalmıştır. Bu hamleler gözlerde bir 
elamın ynş, hnfızn6a bir cehennem 
ıztırabı 1 l e haklkntcn ileri 
misaller teşkil etmektedir. 

lnsaıı, tabiatı kalp sahibi gibi 
hlsstleşttrmck isterken, kendi ken. 
dinin e erini, kendi astı arzusunu 
hırs ile, paramparça etmesi, se,·gi
nln yerini itinin, topluluğun yerini 
da~m1klı!';ın alması ne hazindir. 

Sevmek ve unutmak tabiidir. Ve 
insan için bir tesir meyzuu bile de
ğildir. Fnkat bu hUkmU biz ancak 
lnsnn derisi içinde kımıldannn hay
vanın bomurtusundnn çıkarırız. 

Fakat, beşer derisi altında yal
nız hn:rvan değil, pırıl pırıl ışıklı bir 
dUnya. gibi ynşnyan insanın arzula
rı, ezelt ve ebedi seYgl hisleri Ynt;

dır. 
1nsnn, ıclndckl kurdu öldllrllp, ha-

-·~•....,.uu. • 

kiki insanı kC'şfetmeğe çalışır. 

Bu satırlnrı yazarken gözlerimin 
önünden Şerefin sl\'ri, güzel yUzU. 
gülilmsiyen dudnklnrı ve svelt en
damı bir buhor gibi aUzUlüyor. Onu 
iyi insan. gayeye kendini veren in
san olarak tanıyordum. Şeref müte
vazı, faknt, mütevazı gayesini son 
haddtnc kadar sıkılmadan, ezilme
den götllrecek kudret ve hllmlede 
bir insandı. 

Şeref mUto' azı ga) esinin hUyük 
iınkll.nlnrln gonlı:;ledlğiııi görmeden 
aramızdan ayrıldı . Ye nrkadaı;ılnrı 
onun ndını ebedileştirmek istediler 
ve bir "stııdn,, onun adını verdllC'r. 

işitiyoruz ki. "Şeref stadının,. 

adı de~lşccckmiş!· 

DUşUnUyoruın. Bu kadar kısa hir 
znmandn bir nd değlştlrm(lğe, bir 
mcznrın taşını Jurmuya, \'e bir in
sanı ölümlerin eıı kötUsUyle öldilrıne 
ğo neden IUzu ın lılsı;edlllyor . Hain 
ıerln bile alınlnrındnkl damgaların 
silindiği günlerde Şerefi lnkl'lrın 

mt\nnsı ne olabilir? 
Bu mılna) ı dUşUnmUyorum, bu 

mAnnnın derinliğindeki korkunç 
homurtulnrı işitmek istemiyorum. 
Yalnız korktuğum bir nokta: 

Yaptığı heykeli eliyle kıran ada
mın korkunç manzarasıdır. 

Biz de, bu hale dUmiyellm! 



...L * - .litıtl . ··~ . . ....... ~ ~ ~ -. -f... ... _-, * * 

Hatırınızda 
kalsın 

Yılan oynatanlar 
cemiyet kurdular! 
Bilirsiniz, Hindistanda yılan oyna

tanlar vardır. Bu "Şerbetli ,, adamlar 
ağızlarına bir ney alıp çaldılar mı, 

yılanları (teshir) ederler ve bu kor. 
kunç hayvanlar süzüle süzüle oyna. 
maya başlarlar ... 

Şimdi, Hindistanda yılanları teshir 
eden bu adamlar, aralarında bir ce. 
miyet kurmuşlardır. Bu kurumun 
maksadı şudur: 

Son zamanlarda hakiki yılan tes • 
hircisi olmıyanlar da bu işi yapmaya 
başlamış, bunlar da ney çalıp yılanla. 
rı oynatıyorlarmış ama, bu bir ma. 
haret değilmiş, çünkü onların oynat. 
tıkları yılanlar ağızlarındaki zehirli 
dilleri kesilmiş yılanlarmış. Yılan ze. 
hirli olmayınca tehlikesi yok demek. 
tir. Onu teshir edip boynuna sarmak, 
başını ağzına sokmak veya koynuna 
almak bir maharet sayılamaz. .. 

İşte, mesleklerine arız olan bu sah. 
tekarlarla mücadele için hakiki "yı. 
lan teshircileri,, aralarında bir ku. 

rum teşkil etmişler. Bu kuruma dahil 
olmıyanlar sahtekar sayılacak ve 
mesleğini icraya müsaade edilmiye. 
cektir. 

Kuruma girmek için de imithan 
vermek lazımdır. Bu imtihan da pek 
kolay değildir. Hakiki yılancı olarak 
diploma almak istiyenler en aşağı -iki 
tane zehirli yılanı olacak ve bunları 
ney çalarak oynatacaklardır. 

Yer altından bir 
şehir çıkarılıyor 

Yer altında kalmış birçok eski şe
hirler vardır ki, tarihin muhtelif de. 
virlerinde, muhtelif hadiselerle kay. 
bolmuşlardır ve bugün, her kazma 

vuruşta yeni bir eserle ortaya çıkar. 
lar. 

Yanardağının s.teeleri içine gömül. 
müş olan Pomepeyi bunlardan biri • 
dir. 

Bugün Cenubt Amerikada da bir 
şehrin yerin altından çıkarılmasına 

çalışılıyor. Peru'c!a yapılan bu kazıda 

ortaya büyük bir şehir harabesi çı • 
karılmaktadır. Bu eski şehirde vak . 
tiyle binlerce kişilik bir nüfus oldu. 
ğu anlaşılıyor. Binaların duvarları 

bir metreden fazla bir kalınlıktadır. 
Onun için, evler l.emen hemen oldu. 
ğu gibi meydana çıkarılıyor, pek faz. 
la harap olmamışlar ... 

Burada yaşıyanların iskeletleri de 
ele geçirilmiştir. Bunlar bilhassa ma. 
betlerde ve hisar gibi kalın duvarlı 

binalarda bulunmu~tur. f .,keletleri 

Büyük 
Macera 
Filmi : 1a 

Demır mı daha 
soğuk, yün mü? 
Bır kış günü demir mi daha soğuk. 

tur, yün mi:? 
Diye sorsalar: 
Bu suale derhal: 
- Demir! diye cevap verirsiniz. 
Fakat biliyor musunuz ki, "demir 

yünden daha soğuktur,, derken yanı. 
lıyorsun uz? Hakikn tte ikisinin de ha. 
rareti birdir. Odada kaç derece hara. 
ret varsa demir de, yün de o hararet. 
tedir. 

Yalnız, şöyle derseniz yanılmazsı • 
nız: 

- Demiri yünden c!aha soğuk his. 
sederiz. 

Izah edelim: 
Demir, harareti iyi nakleden bir 

nıaddedir. Onun için, elimize değer 

değmez vücudumuzdaki harareti alır, 
o noktadaki hararetimiz eksildiği i. 
çin biz onu soğuk hissederiz. 

Halbu!d yün harareti iyi naklelmi. 
yen bir maddedir. Elimizdeki harare. 
ti almaz ve biz onu soğuk hissetme. 
yiz .... 

• 
bulunan insanların ilahlara kurban 
edildikleri anlaşılmaktadır. Bu da, o. 
rada yaşıyanların puta tapan bir ka. 
vim olduğunu göstermektedir. 

Sun't kar yapılıyor! 
Kış sporları o kadar zevkli şeyler. 

dir ki, bunları senenin ancak birkaç 
ayında yapabilmek insanları doyur. 
mıyor. 

Fakat, kar olmayınca nasıl kayak 
kayılı11~ 

Bunun da kolayı var: Sun'i kar ya. 
parız! 

Bugün Avrupanın birçok şehirle. 

rinde yazın kayak kaymak için spor 
yerleri vardır. Burada, gü?.el bir kar 

bulabilirsiniz. Fakat bu, sun'i kardır 
ve kimyada "sud boraksı,, ismi veri. 
len bir maddeden ibarettir. 

Bakınca hiç kardan farkı yoktur. 
Etraftaki havayı da daima soğuk o. 
!arak muhafaza ederler. O zaman 

kendinizi tamamen bir kış günü dağ 
başında zannedersiniz. 

F:ıkat, şimdi Amerikalılar kar yap. 
mak için başka bir usul buldular: 

Karı buzdan yapıyorlar. 
Sun'i buzun nasıl yapıldığını bilir. 

siniz: Su, hususi mnkineler vaı:;ıtasile 
dondurulur ve buz haline getirilir. lş. 
le, karı da bu sun'i buzdan yapıyor. 
lar: 

Buz almıyor ve yine hususi bir ma.. 
kine ile, ince ince, kar tanecikleri gi. 

bi, parçalar haline konuluyor. Bu su. 
retle saattC' 20 ton buz kar haline ge. 
tırılmektedir. 

Yapılan bir hesaba göre, bir sene. 
de Amerikada 500 ton buzdan kar 
yapılmış ve bu kar muhtelif spor sa. 
haalrına tıı flınmıştır. 

Yiğit 

* * * 

Hediyeli 
bilnıece 

()] 

Burada beş ev, beş de adam var (a
damlar resimde mustatil şekillerle gös 
terilmiştir.) 

Evlerin :izerlerinde kime aid olduğu 
adamların isimlerinin başharfleri ile i
şaret edilmiştir. M ustatillcrdeki harf
lar de onların isimlerinin, ilk harfleridir 

Beş kişi Hamdi, Mehmed, Enver, 
Burhan, Jale ve Peridcdir. Bnlann 
hepsi kendi evlerine gitme!< istiyorlar. 
Fakat, öyle bir yol takip e.cierek gitme· 
leri lızım ki, biribirlerile karşılaşma
sınlar, yani birinin yolunu öteki kes
mesin. 

Nasıl gidt4.:ekler? Bunu re&min üze
rinde kalemle çizerek gösterebilir mi
siniz? 

••• 
Bu bilmecemiz hediyeliclir. 
Mektubunuzun zarfını kapamayın ve 

üzerine (Gazete) kelimesini yazın: bu 
suretle posta 30 paraya kabul eder. 

Adres: 
KURUN gazetesi 

ÇOCUK aavlası 
İSTANBUL 

Cevablarm üç haftaya kadar gönde
rilmesi lazımdır. Bir ay sonra da kaza
nanlar bildirilecektir. 

Şimdiye kadar resminizi gönderme
dinizse resim göndermeyi de unutma· 
yın. 

Sonra, dışarıya bakıp bunun bir cana- , 
var olduğunu anladı ve: 

- Korkmayın, dedi. Ben onu §İmdi 
öldtiriirüm. 

* 

Tarihle yeri ola~ 
kimseler 

• Bundan 300, 400 sene evveline ka· 
dar, insanlar dünyanın döndüğüne i

nanmazlardı. 1500 senelerinde. ilk de
fa olarak Kopernik ismindeki alim, 

dünyanın ve yıldızların kendi etrafla
rında ve g:.ineşin etrafında dündüğünil 

söylemişti. Ondcın sonra 1630 senelerin 
Italyan alimi Galile, yıldızlara bakmak 

talyan alimi Galile, yıldızlara bakmak 
için ilk dürbünü icat etti ve onunla gök 

yüzünü gözden geçirerek o da Koper
uik'in söylediklerini ileri sürdü. ı 

Fakat, yıldızların döndüğüne yine 
kimse inanmıyordu. Ona deli dediler 
ve işkencelere mahkum ettiler. Ondan 

sonra, dü~:.indük1erini kimseye ıöyli

yemedi. Fakat, bir kitap halinde top
ladı. 

Galile kör olarak 78 yaşında ölmüş
tür. Epur si muove (yine -de dönüyor) 
sözü me§hurdur. Bunu: 

"Siz ister inanın, ister inanmayın, 

dünya dönü)"Or işte!'' manasında söyle
miştir. 

• Markı Polo <lünyanın en meıhur 
ıeyyahıdır. 1271 ıeneıinde memleketi 

olan Venedikten kalkmıı, bir eıek sır
tında, biitün Asyayı dola,mıı, Mogo

listanı ba§tan bnşa geçmİ! ve Sumat· 
raya kadar inmiştir. 

Ondan ıonra Markı Polo iımi tarih-

le en büyük seyyah olarak kal~ 
• Buffalo Bil gibi, kaptan 

haydudluğu kahramanlık sayarak.J 
hr olmuş bir adamdır. O da o taP' 
hikaye ve romanlara mevzu te~ 
miştir. Fakat, kaptan Kid dah• 
can yakan hayduddur ve cinaye 
para kazanmak için yap.ı.r. 

Bugün Amerikanın meşhur 1'" 
hikayelerinde onun maceraların• 
yen bir çok vakalara tesadüf ediliı: 

-<>--

iki dost 
çelebi 

Abdurrahman Çeld~i, lttçiye ~ 
ğimiz isimdir. Çelebi ismi C§Cğe Ol 
rilir. k ., 

Yukardaki resme bakın: Bu i» ~ 
lebin!n biribiri ile ne kadar doat ol 
hırını görüyorsunuz. 

Bunlar Londrada, çocuklara ~ 
IUI hayvanat bahçesindedir. 5.ıli f 
mindclıi eşek, çok tahammullü ~ , 

muıak batlı bir hayvandır. cerrı 

mindeki keçi ise düz duvarlara t""' 
nan, afacan, yaramaz bir mahlii , 

fakat, ikisinin biribirile ne kadJt 
- Garoj yaııımız<'lal;:i diikldiııdır, anlaştığını görüyorsunuz! 

yatılış geldiniz! •• 

Aslan Merihte Yiğit Aslanı,, 

Merihten a'/a 
Seyahati 

Kanadlı bir canavar hava filosunu görmüşta ... Hemen Jzerine atıldı . Tayyare- Oturdukları yerler.den paldır güldür aşağı yuvarlandılar. Yeğ it Aslan: 
m Sinemi 

- Söy1e bakalım. yavru · . ·, 
r hosuna gıttı· 

dekiler büyük bir sarsıntıya uğramışla~ı. - Aacaba nereye çarptık 1 diyordu. nın en çok hangi tara ı ~ w radıl 
- Çikolatacının sık sık ug 

taraf... u 
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Türkiye bisiklet mukave-
met şampiyonluğu 

Müsabakası dün nel icelendi 
Bisiklet federasyonu tarafından bü

tün spor mmtakalarının iştirakiyle 
tertip edilen Tüı kiye bisiklet muka · 
vemet şampiyonluğu müsabakası dün 
.sabah Topkapı • Edirne şosesi üzerin. 
de ·rn kilometre gidiş ve 75 kilometre 
gchş olmak üzere 150 kilometre me_ 
s.ıfcde yapıldı. 

Müsabakaya muhtelif spor mm:a
kalarıncJa olmak üzere 36 koşucu ış. 
tira!( etti. Ayı ıca mili! takım ekipi 
na.mı altında Talat, Edip ve Orhan 
koşturuldular. 

Büyük bir çekişme halinde devam 
eden müsabaka neticesinde bazı mü. 
sabıklar yarışı terketmek mecburiye_ 
tinde kaldılar. 

Mılli takımdan Orhan ile Eyüp a. 
rasında mlisahakanm son metresine 
kadar dc\·am eden bu didi~me netice. 
sinde Orlr.ın rakıbini tekerle kfarkile 
geçerl'k mukavemet ~ampiyonu oldu. 
Ve eJ iip ıkmci geldi. 

Dcı eceler şunlardır: ' 

1 - Orhan (hlilli takım) 5 saat 7 
dakika. 

2 - Eyüp (Milli takım) ayni sa • 
atte. 

3 - Halil (Eskişehir) 5 saat 27 
dakika.. 

4 
- Mehmet (Denizli) 5 saat 38 

dakika. 

5 - Torkum (1stanbul) 5 saat 38 
dakıka. 

Har ul,g-ücü 
yapılan 

sahasında 
maçJar 

lll'lillillt""bOnltU Bakırköy Barutgücil saha _ 
sınd~ BarutgUcü takımiyle, !pekiş 
fabrıkası takımları karşılaşmış ve 
nıaç 1 . 1 beı abcrlikle bitmiştir. 
. Oyun son dakikalara kadar 1pekiş. 
ın l · O galibiyeti altında devam et -
miş ve son dakikada atılan bir pcn. 
altı da bu §ekli 1 • '! beraberliğe çe_ 
''irmiştir. • 

RADIKÖ\' SAHASINDA 

Dün lfadıköy stadında Kadıköy 
Halkebi ile BarkobJ A, B takımları 
karşılaştılar. 

B. takınılarındıı halkevi ı _ O galip 
gelmiştir. 

A lı.kımlarında da kalede Yaşar, 
Lebip, nis'ten mürekkep Halkevi ta. 
kımı güzel bir oyundan sonra galip 
gelmiştir. 

--..0...-0-

Ye :xen yarışları 
Dün Modada birinci yelken teşvik 

~iı.sabakaları yapıldı. Şarpi yanşında 
b_ı~ı~ciligi Galatasaraytdan İlyas, İkin· 
cılığı Anadolu kulübünden Salahaddin 
tlçüncülügü Fenerbahçed::n Hayri ka · 
zandılar. 

. . Yole yarışına iştirak eden olmadığı 
ıçın müsabaka harici giren Fenerbahçe
Ji Ncjat tayin edilen mesafeyi 56 da· 
kikada katetmiştir. 

Dağcılık klübü 

Tenis 
şampiyonası 

Dün nihayetıendı 
Dağcılık klübünün Muhittin Üstün. 

dağ kupası tenis maçları dün nihayet. 
lenmişt.ir. 

N eticclcr şunlardır: 

Tek crkclclcr: 

Suat Yılmaz ( G • 2), (G • 1), (6 • 
2) galip. 

Baya11lcır: 

Matmazel Grodcski, Kor§elliye (6 -

0) galip. 

Muhtclıt: 

Grodeski • Arcuyan muhtelit Ko . 
zelli _ Kris muhtelitinc ( 6 • 1) - ( 6 • 
1) galip. 

Çift Erl:cklcr: 

İbrahim Ciıncoz • Armenyeç çift • 
Balelin Jaffo çifte (6 • 4), (6 • 2), 

Muhtelit : 

Grodeski • Arcuyan muhteliti Kor
nelli-Kris mulıtelitine(6-l) (6-l) 

galip. 

Çift erkekler : 
İbrahim Cimcoz - Armenycç çifti, 

Baldini - Joffe çiftine (6- 4) (6-2) 
(4-6) (6-4) galip. 

Puanlar : 

Birinci Dağcılık 25ı5 • 

!kinci : Fener ı p,s . 
Uçilncil : GUneı 4. 

Dağcılık kulübü gelen sene o1(!uğu 
gibi bu sene de Çelenç kupasını muha· 
faza etmeğe muvaffak olmuştur. 
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Anadolu KulU >il 
yeni idare heyeti 
Anadolu klübü 1938 • 1939 senesi 

kongresi 16 _ 7. 938 Cumartesi g~nü 
klüp merkezinde büyük bir ekse:ıyet 
önünde aktedip. eski idare heyetı me. 
sai ı-aporu alkışla karşılandı ve zim. 
metten mer'i edildi. 

Yeni idare heyeti seçiminde artık 
klüp işinde uğraşamıyacağını bildi : 
ren eski başkan Vahdet Seken heyetı 
mecmuanın ısrarları üzerine tekrar 
ekseriyetle başkan seçildi. 

Sek:z senedir Süleymaniye klübU • 
nün başında çalışan bu genç idareci. 
ye mu\'affnkiyetler dileriz. 

Klüp yeni idare heyeti 5öylc kurul 
du: 

Başkan: Vahdet Pekel. 
Asbaşkan: Şefik Bağman. 

Umumi katip: Muzaffer Toksöz. 
.Muhasebeci: Hayri Seyrel. 
Umumi kaptan: Salih Yıkan . 
Klüp müdürü: Necati Ursa. 
Aza: asim. 
Aza: Kadir Türk. 

Dttn1.tı rakor kırma tcc,·iibclerina iştiı10.7.: ccclıı atletler .. 

Ga.."'Cfccilcr mfüZ(.lfcv.ısı ilci I stanU.ıı1spor a7mmıt 1t<'scrkcn. 

Gazeteciler t'ikımı 
Dün çok güzel ve eğlenceli bir maçtan sonra 

ist anbulspor tekaütlerini 
3 - 1 yendiler 

Bizim yani gazetecilerin futbol eki. 
bini - teşekkUl tarihindenberi yaptı. 
ğı bütiin maçlarda olduğu gibi - dün 
de Anadoluhisarı ldmanyurdu saha • 
smda karşılaştığı kuvvetli İstanbul • 
spor mütckaitlerini bire karşı üç gol. 
le mağlup etti. 

Öğleye doğru Köprüden kalkan Şir. 

ket vapuriylc yirmi kadar ga1..eteci 

ldnıanyurdunıın misafiri olarak Ana. 
uoluhisarına gittik. Klübün geniş ta. 

rasasmda kısa bir istirahatten sonra 
yemeğe oturuldu. 

Ev sahiplerinin cidden kusursuz 
hazırla6ıklnrı yemekler büyük bir 

neşe içinde yenilip kahveler de içil. 
dikten sonra Matbuat takımı kapta. 

nı lzzct Apak, iki devre oynayacak 
on bir oyuncu seçti . .Müsabaka yap • 
mağa ayrılanlar beş on dakikada şi. 

şecek kadar bu ckzcrsizi yaptıktan 

sonra yine istirahate ı;ckildiler. 

1 stanbııls7>or te1.-aiitlcri. ' 

Atletizm rekor kırma 
tecrüb·eleri 

Bir Türkiye, 
rekoru 

Dün Kadıköy stadında mühim bir 
kalabalığın önünde yapılan rekor de
nemeleri çok esaslı neticeler \'erdi. 
Müsabakaları &mih, Suat, Nazmi, 

Hüseyin ne Naili Moran idare ettiler. 
Yarışların tafsilatına geçiyorum. 

llk mUsabaka dördüncü katagori u. 
zun atlama idi. Çetin bir ı:ekişme. 

den sonra on beş ya.:ıında olan bu ço. 
cuklar 5.91 olan eski rekoru 5.95 e 
çıkardılar. 

1 - Caraoğlu A. S. 5.95 
2 - Cemal F. B. 5.87. 
200 maniada Türkiye rekorunu kır. 

maya çalışan ve yeni İstanbul rekoru 
tesis eden Haydarpaşaspor Neriman 
fevkalade bir koşıı yaptıysa da rekor 
sahibi Faikin geçen haftaki akıbetine 
uğrayarak ayağını son maniada tak. 
tı ve düAtü. Bu sukut anında krono. 
metreler 25 ~aniyeyi gösteriyorlar _ 
dı. 

Türkiye rekoru 'ise 28.8 ile Faike 
aittir. Bu hadise olmasaydı muhak • 
kak yeni bir rekor kazanacaktık. Ne. 
riman kalkarak yarışı önde bitirdi. 

l - :'\eriman H. S. 30 saniye. 
2 - M.ırnakis T. Y. Y. K. 
4 X 100 metrede 3 üncü katagori 

rekorunu kırmaya teşebbüs eden Hay. 
o;ıı-rpaşa ve Akınspor takımları güzel 
bir ynrrş \'apnrak dereceyi 49.1 den 
47.2 ye> indirdiler. 

1 - Cihat. Muzaffer, Neriman, BU. 
len (takımı) 47.2. 

4. X 1500 met~de birinci sınıf at. 

iki İstanbul 
kırıldı 
letler An!mraya ait Ankaradan ve lı. 
mitten da\'et edilen iki galipler dep. 
lasömam yapmadılar, bu yüzden de _ 
rece umulduğu kadar yükselemedi. 
Buna rağmen 18.55.6 ile Ankaralı 
Feridun, Kadri, Salih ve Şevkiye ait 
olan rekor 18.12.5 e indirildi. 

1 - K. Besim, Artan, Kemal, Recep 
1812.5 (Y. Ti.irkiye rekoru). 

2 - Cevdet, Scrkis, Hakkı, Polat. 
knn 18.58 

300 metrede bir Türkiye rekorunun 
tcsbiti için yapılan koşuda Gören çok 
esaslı bir derece ile birinci oldu. Al • 
manyadan dönen Galatasaraylı sürat 
koşucusu Fikret 200 üncü metreye 

Nihayet maç saati gelmişti. E 
oldukça kalabalık bir seyircı kü 
tarafır.dan çevrilen sahaya 
matbuat oyuncuları, biraz sonra 
lstanbulsporlular çıktılar. 
Takımlar şöyle teşkil edilmi§ti. 
Bizim takım: 
Namık - Erc'i.imcnt, hzet A 

Osman Faruk, Ahmet Adem, M 
Kayacan - A. Fuat, Şazi Tezcan, 
dat, Osman Münir, Salahattin. 

1stanbulspor: 
Lutfi - Nuri, Adnan - Hami 

Canko, Sami, Ismail - Kemal, tll 
S&n - Şakir, Salahattin. 

Sarı • siyahlıların Salahattin, S& 
mi, Lf.ıtfi gibi güzide oyuncularla 
vetli bir §ekilde çıkardığı takıma 
şı, gazeteciler, Refik Osman, ö 
Besim ve Ul\'i Yenal gibi kıymetli 
lemanlardan mahrumdular. 
Müsabakanın ilk devresi karş 

hücumlarla mütevazin bir şekilde 
ti. Daha az fakat daha gollük ak 
yapan gazeteciler soliçleri Os 
Milnirln iyi kuilanamiaığı iki 
hakkak fırsatı kaçırml!a.rı yüzü 
bu devreyi golsüz olarak bitirdile~ 

Haftaymm sonlarına doğru -
g:irla beraber oynayan - Istan 
sporlular rakip klUbU bir hayli 
dılarsa da onlar da sayı kaydına 
vaffak olamadıklarından ilk d 
O - O nihayetlendi. 

ikinci devre iki takımda da d 
şiklik yapılmıştı; matbuat ekip 
Osman Cemal, Salahattin, Baki, 
to Ali ve Selim girmişti. 

Bu kısımda rüzgarla beraber o 
yan "bizimkiler,, daha baştan iti 
ren hakim bir oyun tutturdular. 
onuncu dakikada Alinin gürel bir 

(Sonu Sa. 4 Sü. 1) 

kadar iyi bir vaziyette göründiyae 
bilhassa son elli metrede iyi bir 
sabaka çıkaran Zareye ve arkas 
gelen Mehmcde geçildi. 

1 - Gören Güneş 36.3 
rekoru). 

2 - Zare lst. Sp. 37.4. 
3- Mehmet G.S. 38. 
Son müsabaka 3 üncü kategori 

metre İstanbul rekorunun tesbiti 
yapıldı. Muzaffer (H. S.) 39.8 gibl 
bir derece ile birinci geldi. Fener 
çeden Merih az bir farkla ikinci 

1 - Muzaffer H. S. 39.8 
2 - Merih F.B. 40.3 
3 - Kflzım Kasımpa§a 40.8 
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itı§ip kakışıyor, bazıları havaya fırlı. I 
yor ve tekrar bUyük bir gUrilltü ile 
kendisinden evvel oraya gelenlerin 
üzerine düşüyor, yahut da ka/alıkla. 
ra veya nehrin kıyılarına dogru hU. 
cum ediyor, kayaları, toprakları ve 
en dik ağaçları bile söküyorlardı. Bu 
tabiat devi, insanı kıymetsiz bir var. 
lık vaziyetine düşüren bir çabukluk. 
la, alçak sahil boyunca, köylUlerin 
(zabercga) tesmiye ettikleri, on beş 
ili yirmi ayak yüksekliğinde bu:r.dan 
birer duvar vücuda getiriyordu. 

Nehrin kenarına varabilmek için, 
bu buman duvarın içinden bir yol 
kazmak icabediyordu. Devin inanıl • 
mıya.cak diğer bir marifetine daha 
şahit oldum: Çok kalın ve çok geniş 
bir buz tabakası birdenbire havaya 
fırladı ve yere düştüğu vakit kıyıdan 
on beş metre uzaklıktaki birçok genç 
ağaçları ezdi. 

Buz tarlasının bu sanlı ve muhtc. 
şem çekilişini ha}'.Tanlıkla seyreder. 
ken, (yeniseyi) nin, bu senelik çözU. 
lil3U esnasında sinesinde sürükleyip 
götürdüğü döküntUlerin korkunç 
manzarası karşısında, içim isyan ve 
dehşetle doldu. Bu dökilntüler, anti • 
bolşevik Rusyanın amiri Amiral (kol. 
chak) m, kurşuna dizilen, ihtilal a_ 
leyhtarı subay, nefer ve kazaklanydı. 
Bu eenaat, (minousinsk) teki, kan e. 
mici Çekanın eseri idi. Yüzlercesi, 
başları ve elleri kesilmiş, yüzleri tah. 
rip edilmiş, vücutlarının yarısından 

ziyadesi yanık ve karınları şişmiş o. 
lan bu cesetler, nehrin buzları arası. 
na karl§IIlış, sanki, kendilerine birer 
mezar aramak için yüzUyor, yahut da 
korkwıç ve şiddetli girdapları:ı için. 
de parçalanmış, ezilmiş, yırtılmış bi. 
rer yığın halinde yuvarlanıyor ve bu 
iğrenç vazifesinden tiksinen nehir, 
booları etraftaki adacıkların ve kum 
yığınlarının üstüne, mütemadiyen ku. 
auyordu. (yeniseyi) nehri imtidadın. 
ca y~tığım seyahat e!>Dasında, Bol -
şeviılferin bu korkunç eserlerinin te • 
feutlh etmiş, kokmuş şahitlerine sık 
sık rastladım. 1ehrin bir dönemecin. 
de üç yüze yakın beyğir cesedine te. 
sadüf ettim. Hele nehrin menbaından 
bir vem kadar bir mesafede rastla. 
dığnn korkunç manzara hiç bir za. 
man unutamıyacağım bir şekilde ha. 
'ızamda yer etti. 

Yolumun üzerinde tesadüf ettiğim 
oir söğüt kümesinin, akıntılardan 

kurtardığı ve dalları arasında bütün 
tabii görU.nllşlerile muhafaza etti.ği 

cesetlerin manzarasını, bütün canlı • 
lığiyle hatırlamaktayım. Du zavallı 
ölUler grubunda yetmişe yakın ceset 
saydım. 

Nihayet, buz dağı arkasından ça. • 
murlu ve bulanıkbir suyun sUrUkle. 
diği ağaç ktittlkleri, dallar ve ceseL 
ler, cesetler ve cesetlerle, geçti gitti. 
Balıkçı ile oğlu, beni bir akkavak kü. 
tüğUnden yapılmış kayıklarına yer • 
Jeştirdiler ve sahili takiben, nehrin 
akıntısına karşı, bir sırığa dayanarak 
çıkmağa ba~ladık. 

Kuvvetli ve süratli olan bır akıntı. 
yı bu şekilde ~ıkmak pek zordur. Neh. 
r in dönemeçlerinde akıntının kuvveti. 
ne k1.r11 koya;bilmek için bütün kuv. 
vetimizle küreklere asılmamız ıazım. 
geliyordu. Hatta, bazı kısımlarda, an. 

cak kayalara tutunmnk suretile iler. 
leyebiliyorduk. Bazı defa, akıntının 

sUratli olduğu mıntakalarda, beş altı 
metre gidebilmek için çok vakit sar. 
fetmemiz icabediyordu. 
Yolculuğumuzun hedefine ancak i. 

ki günde erişebildik. Bir bekçi ile ai. 
lesinin beklemekte oldukları altın 

madeninde uzun müddet kaldım. Bu 
ile, kendileri için bile yiyecekleri 
almadığından, bana hiç bir yardım. 
a bulunamıyorlardı. Bunun için yi. 
, tUfeğimden medet ummaktan baş. 

a çare yoktu. Hattl, ev sahiplerinin 
yeceğini de tüf eğimle ben temin e. 
'yordum. 

Bir gün, bir ziraat mUhendiıi, bu. 
unduğum yere geldi. Ormanlarda ge. 
trdiffm kıı günlerinde uzattığım sa_ 

a uamm bile tanıyamıyacağı bir 

bale geldiğimden, ondan kaçınmağa 
lUzum görmedim. 

Fakat, yeni misafirimiz çok zeki, 
ince ve nazik bir zattı Vt; benim kim 
olduğumu tahminde geçikmedi. Ken . 
disinın, bolşevik olmadığını gbrdü . 
ğümden, ondan korkmayordum. Bilft. 
hara bu kanaatim tamamile doğru 
çıktı. Cereyan eden hadiseler hakkın. 
da ayni fikirde ve düşüncede olduğu. 
muzdan, pek kısa bir zamanda tama. 
mile anlaştık. 

O, altın madeni yakınındaki köyün 
amme hizmetlerini sevk ve idare edi. 
yor ve köyde ikamet ediyordu. Bera. 
berce kaçmayı kararlaştırdık. Uzun 
zamandanbcri ben de bunu dUşUndü. 
ğümden, hatta, bu husus içi nbir pl{in 
bile hazırlamıştım. 

Sibirynnın coğrafi durumu ve ora. 
da cereyan etmekte olan hadiseleri 
iyice bildiğimden, bizim için en iyi 
firar yolunun. Moğulistanın şimal 

kısmında, (yeniseyi) nin menbaı ya. 
kınlarındaki (urianhai) tarikile Mo • 
ğulistandnn ve Uzak Şarktan Pasifik 
sahilh•rine çıkmak olduğunu düşünü. 
yordum. (kolşak) hükiı.metinin dev. 
rilmesinden evvel (urianhai) ve Gar? 
bi Moğulistan hakkında tetkiklerde 
bulunmak vazifesini almıştım. 

Bunun için, daha o zamanlar, bu 
mesele hai<kında bu havaliye ait bU. 
tün harita ve eserleri büyük bir dik. 
kat ve itina ile gözden geçirmiştim. 

Bu delice firar teşebbüsünün en kuv. 
vetli muharrikini, nefsini kurtarmak 
azmi teşkil ediyordu. 

SOVYET RUSYA !ÇLER!NDE 
Birkaç gün sonra, (yeniseyi) nin 

sol yakasındaki ormanın içinden, ce. 
nuba doğru yola koyulduk. Arkamız. 
da, takip edilmemizi mümkün kıla • 
cak herhangi bir iz bırakmamak için, 
köylerden mümkün mertebe kaçını • 
yorduk. Köylere uğramak mecburi • 
yetinde kaldığımız zamanlarda, teb • 
dili kıyafet etmiş olduğumuzu tah • 
min edemeyen köylülerden çok iyi bir 
hüsnUkabul görüyorduk. Onlar da, 
ken köylerinden birçok kimseleri öl. 
dürdükleri için, Bolşeviklerden hoıt • 
larunadıkları açıkça anlaşılıyordu. 

Bu köylerden birinde, (minou. 
sinsk) den beyazları takip etmek ü. 
zere bir kızıl mUfrczesinin yola çıka. 
rıldıpnı haber verdiler. Bunun üzeri. 

ne, (ycniseyi) kıyılarından ayrılmak 
ve ormanlarda \'e dağlarda saklan • 
mak mecburiyetinde kaldık. Buralar. 
da on beş gllne yakın bir zaman ge. 
çirdik. Bu esnada, kızıl askerleri bu 
mmtakayı tarayor, ormanlarda sak • 
lanmış silfıhsız subayları yakalayor • 
lardı. 

Yarı çıplak bir halde olan bu za • 
valhlar, Bolşeviklerin müthiş ve ~ • 
mansız intikamından korktukların • 
dan, buralarda sa.klanmağa çalışıyor. 
lar<lı. 

Bir gün, ytizleri ve vücutları berbat 
bır şekilde tahrip edilmiş yirmi sekiz 

subayın ağaçlara asılmış ka1avrala • 
nnın bulunduğu bir ormandan geç • 
tik. 

Büttin gördüklerimiz, bize, sağ o. 
larak kızıllarm eline düşmemek ka • 
rarı katisini verdirdi. Bu kararın tat. 
biki içın ciimi1.de silahlarımız ve kili 
miktarda sianUr dö potaSyum bulu. 
mıyordu. 

(ycniseyi) nin küçük kollarından bi. 
rini gediğimiz bir gün, dar ve batak 
bir gcçitin insan ve hayvan cesetleri. 
le tıkanmış olduğunu gördUk. Biraz 
ileride ise, kırılmış bir kızakla, dar. 
madağınık edilmiıt eıyalar ve sağa 
sola d:ı.ğılmı§ kağıtlara tesadüf ettik. 

(Ark.Mı oo.r) 

Adliye terfi listesi 
Adliye Vekfı.leti tarafından hazır • 

}andığını yazdığımız terfi ve nakil 
listesi evvelki gUn Yüksek Tasdike 
aı zedilmek üzere şehrimize gönderiL 
migtir. 

Listeye göre 500 e yakın hakim ve 
milddeiumumllerimiz terfi etm}§ler -
dir. Bu arada İstanbul adliyesindeki 
bakım ve müddeiumumi muavinlerin. 
den, Sadun, Lfıtff, Hikmet Sone!, Hik. 
met Özdeş, Ahmet Remzi de terfi e • 

ç_u_mra'd!! yerleş-IDarende' de haya 
tırılen goçmeııler :, 

Bu yıl çalışmalarının 
hıydas.nı görüyorlar 

Konya, (Husu. 
si) - Çumra.da 

yerleştirilen göç • 
menler, kendılerL 
ne verilen arazi 
Uzcrinde yaptık . 
!arı zcriyatın iyi 
neticesini bu sene 
istıhsal ediyorlar. 
Vilayete verilen 
göçmen kardeşle. 
rin kısmı ekserisi 

Çumrada iskan cdildiğı için orada beş 
yüz haneli yeni bir kasaba vUcut bul. 
du. 

İnşaatın çabuk 'e arzuya uyğun ol. 
ması hususunda Vali Bay Cemal Bar. 
dnkçının yakın alaknsı pek iyi bir 
netice verdi. 

Çumra eskiden pek sönük bir kaza 
idi. Nihayet beş on evden ibaret bir 
halde bulunuyordu. Göçmenlerin ora. 
ya iskanı muhite bilhassa hayatiyet 
verdi. Konya ovasını sulama te,'}kila. 
tının da Çıımrada bulunuşu bu haya. 
tiyenin artmasını sağlamaktadır. 

Kaza çevresinin genişliğine göre o. 
turanlar nisbeten az bulunmakla kırk 
sene kadar evvel Şark vilayetlerimiz. 
den naklen getirilen köylüler ile Tım. 
rnş ve Batum köyleri teşkil edilmişti. 
Bu defa da Romanya ve Bulgaristan. 
dan gelen muhacirler ile Seçme, Ah. 
mediye, Fethiye, Simi, Balçıkhisar ve 
Emirhan köyleri kurulmuş, merkezi 
gibi mülh8.katının nU.f usu da arttınl. 
mıştır. 

936 senesinde kıymetli Vali Bay 
Cemal Bardakçının mUracaatiyle Ro. 
manyadan ve Bulgaristandaıı getirti. 
len 300 göçmen aile için Çumra istas. 
yonundaki kasaba merkezinde mun • 
tazam bir para dahilind ba lı n 
300 ev inşasının yukarıda aa yazdı • 
ğım şekilde kısa bir zamanda bitiril. 
miş olması göçmenlerin ziraate bıran 
önce sarılmaları imkanını temin eyle. 
miş ve senelerdenberi boş olarak tren 
hattının iki tarafında yatan metrük 
arazi bugün yemyeşil bir çehre almış. 
tır. 

Tamamen çıftçi ve cidden faal a • 
damlar olan göçmenler, Çumraya ve 
vilayete bliyük bir itimat ile bağlan. 
mışlardır. Kendilerine 300 ökUz, 265 
pulluk verilmiş ve taman:en müstah. 
sil hale getirilmişlerdir. 

Bunlara tevzi ve tapuca. tescil cdi. 
len arazi 20 bin dekardır. 

Çumra göçmen evleri inşaatında ve 
kardeşlerimizın imkfinları i§inde, cok 
faal bir uzuv olnrak tanınmış olan 
Çumra iskan memuru Kemal Oğuz 

cidden kıymetli mesai ve gayret gös. 
termiştir. 

Kemal Oğuz bu mesaisile gerek vi. 
lfiyetin, gerekse Çumra kaymakamlı. 
ğınm takdirini kazanmış, bilhassa 
göçmenler arasında şefik bir memur 
olarak tanınmış ve sevilmi tir. Fera. 
gatle çalışan bu temiz memuru biz de 
tebrik ve takdir ederiz. 

Hukuk talebesinden iyi not 
alanlar 

Hukuk FakUltcsi Dekanlığı talebe. 
yi çahgmaya teşvik için yeni bir usul 
koymuştur. 

Bu usule göre; her yıl eleme imti • 
hanlarında her sınıftan en iyi imtihan 
veren talebenin imtihan kağıtları bir 
broşür halinde neşredilccektir. 

Bu yıl, birinci sınıftan esasiye hu. 
kuku, son sınıftan huku. 
ku ve hukuk felsefesi imtihan kağıL 
ları arasında Uç vazifenin parlak bir 
6ekilde yazılmış olduğu görülmüş, 

bunların rrofcsörler mecJisince tetki. 
kinden sonra broııür halinde basılma. 
sına karar verilmiştir. 
Broşür birkaç günle talebelerin re. 

simleriyle birlikte çıkacaktır. 

denler arasındadırlar. 

Liste birçok hakimlerimizi terfi eL 
tirdıği gibi kanuni müddetlerini dol. 
durunca da otomatik surette terfi et. 
mek ımkinma hazırlamıştır. 

Her türlü hayvan yefiştirmeğe 
müsait olan kasabada 

meqvacıtık da inkişaf edigor 

. . 

Darcndeden bir gorünüş .. 

Darende (Hususi) - Malatyaya ( 
bağlı şırin ve güzel kazalardan birisı 
de Darendedir. Dnrendenın kuruluşu 
kati olarak belli değil ise de birçoJ.r 
kaynaklardan alınan malfımata ve bu 
havalide zaman, zaman meydana çı. 
kn Eti ve Hitit eserlerinın varlıklnn 
ile buranın Hititler zamanında ku • 
rulduğu, sonra sıra ile Asüriler, Ro. 
malılar. lranlılar, Mısırlılar. Danış. 
mentiler, \C Anadolu Selçukları, da. 
ha sonralan Osmanlılar tarafından 
işgal edildiği muhakkaktır. 

Darende ve havalisinde eski izcr • 
lerden rastlanan yedi kadar büyüklü, 
küçüklü kale vardır. Bunlardan Sen. 
ki Par kalesinin kapu ve burcları şa.. 
yanı kayıttır. 

Bu eserlerden birçokları Sivas mü. 
zesindedir. Kasabaya 20 kilometre 
mesafedeki Aslnntaş mevkiinde 145 
santim yüksekliğinde 240 santim tu. 
lınde bırısi dı ermden 20 sa.ntım 

farklı iki büyiı yuntma ve kabart. 
ma taştan iki nslan heykeli mevcuL 
tur. 

Eti, eserlerinden Çomrada bazıle.rı. 
na tcsndüf edilmiş ise de halen Da • 
rende . Malatya sosesinin yakınında 
Etilerden kalma bır kitabe mevcut o. 
lup bu kitabe Hitit Kralına aittir. 

Darendenin eski çağlarda Triyan. 
du.fıl n:ımı ile anıldığı \e bunun üç 
yapr klı gül manasına g ldıği söyle. 
nir. 

Diğer bir rivayete göre de Senki. 
p:ır kale i müselles şeklınde yekpare 
kaya üzerinde olduğu için Tuanta a. 
dını almıştır. 

Daı·endenin bu isimlerle geldiği 
de rivayetler arasındadır. 1295 te her. 
kes evlerine goçmek suretiyle eski ka. 
sabyı terkederek şimdiki kasabaya 
yerle mişlerdir. Eski kasaba civarın. 
cia birçok ankaz mevcuttur. 

Kasaba şarken Alidede, Garben 
Hizik dağları araı!!ında şimalden ce • 
nuba doğru Tahma ırmağı vadisin . 
dedir. 

Heyeti umumiyesi itibariyle dağlık 
ve dalgalıdır. Ortasından akan Toh . 
ma ırmağından arazi kısmen istifa _ 
delenmektedir. Kasabada koyun, keçJ 
ve dığer hayvanat yetiştiı ilmekte o. 
lup ormanlıkları azdır. Darende ve ci. 
varının bağlık. bahçelik olmasş gtizel 
bir manzara arzedcr. Halk hayatını 
meyvacıhk ıle inkisaf ettirir. Arazi 
afyon, kendir ve her türlü hububat 
yetiştirmeye müsaittir. 

Tahma ırmağından bqka kasaba • 
ya bir saat yukarda Aşıdu köyünden 
çıkan bir çay vardır ki bu suyun men. 
bamda 25 metre yüksekliğinde mUhim 
bir şel8.le teşkil eder. 

Sudan 17 cephe ayrılmak suretiyle 
takriben 15 kilometre bir me!af eyi i§. 

ğal eder. 
Darendenin bahçelerinin dörtte bu 

su sulamaktadır. Darendenin, sahası 

2305 kilometre murabbaıdır. Nüfusu 
~5 bindir. Rakamı 1080 dir. Kazanın 
46 köyü, iki nahiyesi I Kolonhak, II 
Balaban'dır. 

Halkın ekseriyeti meyvacılık ya • 
par ve Darendede her türlü bol mey. 
valar yetışır. 

Tıcaret de münhasıran mey\'a, y& • 
pağı, çekırdek, afyon keçi. koyund 
Cıvar kaza ve vilayetlere bol meY• 

va ıhraç edilir. Meyvacılığın inkişall 
için icabeden tedbirler alınmaktadıt• 
Kasabanın 37 köyünde köy kanuııUr 

bUyiık bır ehemmiyetle tatbik edili 
yor. 

Bugün en ziyade meşgul olund 
köy mektepleri, köy yolları, köy oda. 
lan, köy mektepleri işleri ile la~ 
veçhile uğraşılmaktadır. 

Darende civarında sular üzerindl 
bırçok köprüler yapılmıştır. Köy bUt
çelerine bır kaynak teşkil etmek üt.8-
re köyler namına Kavaklık teşkil e
dılmektedir. 

KÜLTCR HAREKETLERİ 

Kaza ve civarında 13 okul vard 
Bu mekteplerdeki talebe sayısı iki b 
binden fazladır. Halkm da kültü 
k ı . . ı . 

kanununa göre Kültür Bakanlığı 

planlarına göre köy okulları yapıl 
maktadır. 

Kasa.hada halen Darendeli ola# 
merhum Maarif Vekili Necatinin he
diye ettiği zengin ve çok çeşıtli kil • 
tüphane \ardır. Burası da, halkın o
kt:ma ıh ti~ acını lrnrşılamaktadır. 

Malatya Valisi İbrahim Ethem "'6 
kmcının ve Darende Kaymakanıl 
Memduh Payzinin ~alı maları ile Ma.. 
latya • Darende yolu ikmal edilmiş; 
bu sur tle s ferler ba.slamı tır. Kasa. 
bayı Hekimhan istasyonuna bağlaya. 
cak yol da kı men tamir, kısmen in? 
olunmaktadır. 

Darendeye 6 kilometre mesaf ed• 
bulunan Ağadeğirmen tabir olunsJl 
değırmenın suyundan ıstifade etme1' 
suretiyle l.stanbul Yüksek mühendif 
mektebi muallimlerine Sugana e. 
lektrik projesi, yaptırılmıştır. Tasdıle 
edilmek üzere de Nafia Vekiı.letio6 
gönderilmiştir. 

Proje geldikten sonra kasaba.ııIJl 
ışık ihtiyacı bu suretle karşılanmış o
lacaktır. 

HUiasa olarak diyebiliriz ki Daren
de ve köylerde büyük ve hızlı çalıt
malar ba lamıştır. 

DUMANLioÔJ.,tJ. 

Toprak mahsülleri Ofisi 
Toprak mahsulleri ofisi, · kanunWl 

Resmi Gazete ile neşrinden sonra res
men teşekkül etmiş bulunmaktadır· 

Umum müdUr Hamza Osman yarın 
Ankaraya giderek hazırladığı teşkl • 
lit proJesini lktısat Vekili Şakir :ge. 
sebire verecektir. 

--<>--

Ciğerden zehirle11111ifler 
Gureba Hilııeyinağa maballesin~e 

oturan Vedat diln bir ciğerciden cı. 
• ' . ikt yeınişler· ger almış, kanı!II ıle biri e 

· inde Fakat biraz sonra sancılar ıç 
kıvranmağa başlamışlardır· 

Zehirlendikleri anlatılan )tarı kock al 
· e a hemen Cerrahpqa hastaJıanesın • 

. k d takibata. dırılmış, cığercl hak ın a 
gırıgilmiftir. 



Boğa~da bir ada 
Kuruçeşme 

adası g az ino 
önündeki kömür 

qapziamaz mı? 

l Hikaye 
o.-- U:ıştnrulı !I uncuda 

tırlıyacnktı. Hiç biri yok. Demek ki 

siz bHct almadınız. BHct nlncaksı

nız, yahut ta ... 
"Yahut ta,, mn mtınası anlaşılı

yorciu. Ya bilet almak, yahut otobU
sli terkctmek Hızımgcli)•ordu. Fakat 
yeşll kraYatlı adam, haysiyetine bli 

Haftalık R DYO 
Programı 

18 • TEl\l:\ll'Z • 938 • PAZARTESİ 
OGl.E. ·ı Şnl'\ATI: 

ylik bir darbe vurulın uş gibi, otohU
sUn sıçratmnJnrını acemi bir cnn
baz derecesine d!lşUrecck bir şiddet. 
le, yerinde alabildiğine hoplıyarnk: 

S:ıat J4.30 J>Jıikln Tıırk musikisi. 14.50 
lln\'ndis, 15 O PIBkla 1 urk musıkisi. 15.30 
l\luhlelıf ıılılk ncşrı) atı, JG.00 SON. 

herler \e erte. i sunun prosramı, 23.oo S.. 
at n)nrı: SOI\. 

20 • 1 EMMCZ • 938 • CARSAl\fBA 
ocr.ı.. NEŞRİ\ ~Ti: 

AKS \l\I Nf.Şlll\ ATI: 

- Fnkat, dedi. Siz beni sahtckt'lr
lıkla itham ediyorsunuz. Namussuz
lukla itham ediyorsunuz. Ben bilet 
aldığımı söylüyorum. Siz ise, bu bi
leti gö t<:remediğim için beni bu, 
zıpzıp sıçratan, vidaları gevşemiş 

araba icındc bedava seyahat eden 
bir açıkgöz me,·kllno koyuyorsunuz. 

Saat 18.311 Pl"ıkl:ı dnns musikı i, 18.50 
Rıfuı 'c :ırkıHlıışl:ırı lar:ıfınd:ın Tuık mu· 

Sa:ıl 14.30 Pli.kla Turk musikisi, 1, 
ıı:ı, oclıs, 15.05 PJ:ıkln Turk nıusikisı, ıs: 
~hıhl<'lif pl!ik nesri) ntı, 16.00 .SON. 
AKŞ\M NI şnt' \Ti: 

jtdamnı txıpur1ara 

Kuruç~"lrulin önünden her geçt1ı.. 
çe gözle ·im r;u bir könıür yığ•nı ha. 
lindc duran adacığa dalar. 
Orayı bee sene evvel ziyaret etmiş. 

tim. Kuruçcsmede bir kayığa binerek 
kömilr yığınları duvnrlarma kadar 
yayılan adaya çıktığım vakit beni ilk 
karşılayan sivri dişlerini büyük bir 
iştahla parlatan köpekler olmuş, güç. 
halle tekrar kendimi kayığa atmış . 
tnn. 

Sonra nda bekçisi gelmiş, beni ku.. 
lUbesine alını§, köpeklerin bekçiliğine 
olan lüzumu i§aret etmiş, adadan U

\. zun uzun bahsetmişti. BW'ayı Abdüla. 
zizin meahur mimarı yapmış, köşk 

u '? kurulacakmış da sonra olmamış, kö. 
Jnür deposu yapmışlar .. 

du- 1şte ogünden sonra güzel Boğaziçi. 
\ \l:'?ÇCrken Kuruçeşmenin önünde: 
a\ro ·Kömür deposu mu? .. 

uo) . :.=tekleri Boğazın suları ile yıka. 
nü u· fu' köşk mü? •. 

1 1' n · düşüntirüm. 
n{ \ a· • • • 

' .man zaman oraya vapurların ya. 
~t..a.5DlIŞ, habire kömür aldıklarını gö. 
rür ve şöyle derim: 

- Bu i6e fevkal.fuic elverişli.. Va. 
purlar kolayca yan~yor ve kolayca 
Jc6mllr alryorJar. H er h alde bir kül • 
fet önleniyor. 

Bnzan da etrafı boş bir .kömür yı. 
ğmı halinde göriince: 

- Ah derim. Şimdi şurası tertemiz 
parke döşeli bir gazino olsa.. Püfür 
püf ü:r dört taraf t.nn esen Boğazın te. 
nıiz rür.glirları kar§ısında insan ser -
yilzll cennetine kavuştt:ğunu fa'rzede. 
bilir. 

Kim gitmez. Kim tatmaz oranın 
zevkini. Etrafı sandallarla dolar, in. 
sanlar gece gündüz lrnyD!l§Ir .. , 

• * • 
Dalma zihnimi .kurcalayan bu iki 

istifhamı bir mecliste söyledim. 
Dhıleyenlerden biri: 
- Kömur deposu olarak kalmalı, 

10 J OKOl\"T G ÜI.1UYOR 

kömür yiikZC'lilir7xn .• 

dedi ve :zab etti: 
- Boğazın güzel yeri mi yok. Far. 

zediniz orası bir gazino, bir köşktür, 
ne çıkar? Halbuki bu hali fayda geti. 

riyor. İktisadi bir fayda. Abdülaziz 
kendisine kb;;;k yaptırmak istiyor. 

muş. Orada keyif sürecekmi§. Halbu. 

ki bize i§ lıizım.,, 

Diğer biri aksini iddia etti: 

- Aziz.im dedi, o adacık orada ya. 
pılmamı§ olsaydı vapurlara kömür 

verilmek için boyle bir ada yapmağa 

lüzum görülecek miydi ya? Her 
yerde böyle bir ada yok ya. Burası 

mescıa belediyenin varidat getirecek 

bir gazi.cosu olsa. Az para mı getirir? 

lstanbulun her yeri güzel ama bu 

başlıbaş:na bir hususiyet olur.,, 

Ahbaplarım uzun uzun münakaşa 

ettiler. Gazino olsun dediler, kömür 

deposu kalsın dediler, köşk yapılsın 

dediler ve neticeye bağlayamadılar. 
Bir arkada§: 

- Gazino, gazino, dedi. Orada böy. 

le bir ada bulunduğunu lstanbulun 
yarısı bilmez. H ele bir gazino olsun 
BtJnytıylf Yll) ılır. Varsın vapurlnr kö. 
mürü sahilden alsınlar. Yirminci a. 
sırda yaşıyoruz. Vasıta mı yok f .• 

Doğrusunu isterseniz bu sörocn 
sonra ben de tereddütlerimden kur • 
tuldum. f 

Evct .• re olur ~ Kuruçe~c deni. 
len ve senelerdir oturanları kömür 

tozundan şikayet eden semtin önünde 

gönülleri teshir edecek bir nkarçcşıne 
gibi zevk \'e neşe akacak bir yer ya. 

ratılsm. Bu suretle Kurutc~clilcrc 

de bir cemile olur. za,·ıılhlar. Seneler. 
~;r ı:cktiklcrl aznbı bu ''esile ile unu. 
turlar. 

N. A. 

- İyi amn, bilet aldığınızı kimse 
hatırlamıyor. Etrafınız.dan görenler 
varsa, söylesin! 

Bu kadar körül{Jenmlş ,.c Meta 
zabıta vnknsı hnlino yaklaşmış bir 
konuşmnya, tahlt yazılırım korku
suyla şimdi kimse mUdahale etmi
yordu. 

Biletçi ve kontrol, ikisi birden a
yakta sallanank bir kere daha: 

- Bilet; dediler. 

Bu sırada yeşil kravatlı adam, 
zekA. hazinesinin son mUcevherinc 
varmış bir adam endişesiyle derhal 
biletçiye dönerek: 

- Aç şu çantam. dedi. Karıştır 

paralarını ..... tcerdc birinci mevki 
blr tUncl parası bulncnk mısın, bu
Jnmıyacn k mısın? 

Şimdi herkes bu mesele lle alcı.

kadar oluyor, şoför bllc her zaman
ki ltiyadıyln dönüp geriye bakışla
rını blraz dnhn uzntaral\, hfl.discyc 

lrnlak veriyordu. OtobOs durdukça 
inenler azalıyor, batta. bazıları va
kanın cazibesine tutularak bir iki 
istasyon daha ileri gidiyordu deni
leblllr. 

Dilctci, yeşil kravatlı adamın sB
zünc kapılarak çantasını açtı ve pa. 
raları, bir nvuc küçük balık gibi 
Jmvrı:rnrıık elinin üzerinden doğru 
tokrar can tn Jçcr.slno kaydırmnğa 

başladı. Yeşil kravatlı adam da s6z 
IorJle ıtaklp .ediyordu. Nilıeyct: 

- Dur! diye haykırdı .. lşte! .. 
Pnratıırın içinden ortası delik 

bir tUnel parası çıkmıştı. 

Yeşll kravatlı adam: 
- lşte bu pnrayı, sana, bir Ç<'Y· 

rckle beraber ben vcrmfstim. Den. 
sekiz kuruşluk bilet alıyordum. U
fak param yoktu. Sizin de para boz 
mnkta gl)sterdiğinlz mü!'lkOHit ma
lfım. Beyaz bir çeyrekle blrlJkte Uç 
kuruş otuz para tutan bu birinci 
mevki tUnel parasını verdim. Sen 
do farkında olmryarak aldın bJJeti 
verdin. Zaten bir şey kaybetmiş ol
muyordun. Ben de otuz pnra lmsu
ra aldırmadım. GeçU gitti. Fnkat 

ikisi (!\ lıa\clJ, J9.20 Çoeuklar:ı mm;:ıJ: 
B:ı;\an Nınc, J0.55 Bor~:ı lıııberleri, 20.00 
Saat n)nrı: Grcn' ic rnsnth:ınc~inden nak
ı~n, Mu-;! fo Çn~I r 'C arkoclıı~ları tarııfm· 
d n Turk mu ıld i, 20.40 Hn'n raporu, 
20.43 Ömer Hıza Doğru] tnrafındnn ar:ıh
cıı so,ıe,·, 21.00 S :ıt nrnrı: Gremic r:ı :ıı
h ne inden naklen: ORKESI'R\: 1 Keler· 
Bel : U' crlür Fran~ez. 2 - Planket: Le 
kloş dd krun\ll. 3 - To~ti: Trttıczzn. 4 -
illak • don~r: Snb:ıt cnfcrnal. 21.30 ı:n ı1 

SııSz llc)'cti: lbrnhim \C nrkndaşları tn
rnfınd:ın Türk musiLi i <Karciar fa lı) 
22.10 lilzik '\C 'nr>elc: T<'pchıışı cBledı)c 
hJhccsınden naklen, 22.50 Son hnheı ler 
,.c ertesi günün programı, 23.00 SA \·r A· 
YAHI: so~. 

J9 TUılMCZ • 038 - SALI 
OGI.E l E.,,ntrATI; 

Sool 14.30 PJ~klıı Turk musıkisi, 14.50 
H:ıl"ndis. 15.05 PUiklıı Türk musikisi, 15.30 
tuh telif pltık neşri) atı, 16.00 SON. 
AKŞAM NEŞRlrATI: 

Snnt 18.30 Hnfif müzik: Tepebaşı Ildc· 
di:1c b:ıhceo;indcn n:ıklen, 19.15 'Konferans: 
Hıtıh Halk .F.\J nnmınn: l\Icsul eCmıl ( ıu. 

sıki bakkındıı), JO.ı.ı;, Bor a haberleri, 
20.00 Saat :ı.> ıırı: Grcnvlc r:ı :ıth:ıncsinden 
nnklen, \'edin Rız.ı 'e :ırkndnşları tnr:ıfın
d:ın TTürk muc;ikisi (Evic ora, l\l:ıhur), 

20.40 Hnvn rnporu, 20.43 Ömer Rıza Do~
rul 1ıırııfındıın arabca ö,>lev, 21.00 Saat a
yarı: OIU.:ESTHA: l - Ucrliyoz: Brn\enu
to ı.eleni. 2 - Çııyko\·sky: Romans. 3 -
Dfr•o: l'ızlknto. 21.30 Cemal 1\fırnil 'c ar
kadaştan tnrnfındnn Türk musiki i 011-
caı). 22.10 Müzik 'c nryctc: Tcpebaşı Re
ledlye bahcesfndcn nnklco, 22.50 Son ha· 

bileti kaybetmişim. 
Otobüs, sekiz kuruşluk mıntakayı 

bir istasyon kcçtiği halde clurduğu 
znman, herltes yeşil kravatlı adama 
bak Yermiş görUnliyordu. Hele bl
letcı ile kontrol yesll kraYntlı n
damd nn 6zUr df l<'Y<'CCk ' azlyettcy
dllcr. 

Yeşil krnvnth ı:ıdam otoblistcn J. 
nerkcn kendi kendine: 

- Budalalar, dedi. Beni mat ede
ceklerini snnryorlar. Tünel fişlnl, 

çeyrek diye, bir be~ az ceyrekle bir
likte ~ utturan ben değil, yanımda.. 
ki lşman karınlı, panama şnııknlı 
adamdı. Klmbillr, belki de dalgın
lıkla verdi. Jı'akr.t biletçi de o kadıır 
dalgadnydı ki. herifin avucundaki 
tünel fişini yanıbnşındnn ben g6r
dUm do o s6rmedl. Jlnttn sekiz ı.u
ruşluk yere t"lUğlni zannederek, fi. 
şln Uzerlnden 1k\ kuruşu da geri 'er 
meğo kalkıyordu .. Ben, gene bilet
siz ı;eldlm. 

- K URUl\"un kltnp şekJindo r om.an tefrik n1 -
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nü, karnını ok adı. Hn)' an derin bir har.;fılcıml 
içinde yilzliyordu. 

Bizans 1 mpara· 
torluiiunun 
Tarihi 

Bi:!anıı mevzuu 

Snol 18.30 Plı\klıı don musikisi, Nihat~ 
ım \C arkada lşarı tarafından TOrk rnııas. 

kı5i (rcr h C"z:ıh 'e mahur), 19.20 Ko..,. 
fcrıın : Br,>o lu llnlk E"J namına, Cenı.a 
Gıın<'nc (Halkın b lcdh r~ r karşı 'azireı.. 
rı l, 1 'l.5;, nor'i:ı lı:ıberleri, 20 00 S:tat ay_. 
rı: r.ren' le rn" ıha nesinden naklen, S... 
hır R:ındo u: Ccmıl Dölcner idare indeı 
ı - tJ,ertur: Bandi - ıupc. 2 - llev d' 
v 1 : O. Straus. 3 - Nalıu'.otonozor: ra_. 
lczi, Yerdi. 4 - J>i geşinde fral: \" la • 
\'nltofcl. 5 - D:ıns: Hongruvnz No. 5. Bı-.
m". 6 - l:ıznıkn: Sen ııns. 7 - Morş TflrJC 
- l\lozarı. 20.40 H:n n :rnpora. 20.43 örneı: 
Tiızıı Do~rul tnr fından arabca sö) ı..._ 
21.00 Şon: Bedri)c Titzün, Stüdyo orkeaı-e 
ra~ı rcfak tılc, 2J.30 T tı in Karnku, ~ 
nrkadnşları tarafından Tu , musikisi (JU. 
cazklir fn lı), 22 10 Muzik \C ~Ar)etc: 'rw. 
pcb şı Belcdı) <' h:ıh~rsindcn nnkleır. 
22.50 Son haberler 'C ertesi gunun prcııt' 
ramı, 23.00 S.\AT AYARI: SON. 

21 - TE'Mlfl Z • 038 • PERŞEMBE 
OC:l.E NEŞRiYATI: 

S:ını 14.30 PJ"kln Türk rn~iklsi, l4 
Jlnudis, 15 05 Pl ıkla Türk musikisi, 15 
Muhtelif pt·k ll('Şrhntı, 16.00 SON'. 
Al\SAM Nl ŞHl\'ATI: 

S ııl 18.30 H:ıfif muzik: Tcpebaşı Be 
di>c bnhce inden naklen, 19.15 Spor f1ltı 
s:ıhahelcri: Eşref Şchk tnrnfından, 1J. 
Borsa hnlıerlcri, 20.00 Saat ayarı: <f • 
'iç rns ıthnne"iinılen nnklcn, Sadi Ho 
'e arlrnda!Oöları tnrnfından TTürk ınusı 
si ( Şehnaz ta)ir bu elik), 20.40 Ha\'a 
poru. 20 43 Omer Rıuı Doğrul larafınd 
orabcn sö::1Jc,·, 2J.00 Saat n,>arı: ORKE 
RA: l -)lnnar; Dr:ıgon do Villar. 2 
Rnhmnninof: ~oktfirun. 3 - Strans: ~ 
do 1ı:ıl. 21.30 Scm:ıhnt Ozdense~ 'c :ırW 
daslıırı 1:ırnfınd:ın Türk mu~ikisl (Sud • 
n:ık, Rast. fahur), 22.10 Kon.ser:No,·oıı.. 
den nnl\len, Yholonıst Kemal AJ.:eı hl:ırfl 
ındc Orkestra. l - Orkestra: La,> lıtc ır. 

\'tı1eri, lherlür suppc. 2 - Orkestra: Rs. 
torno - S('rcnrıd : B. J\. rozyo. 3 - ~nrlcıı 

Tcn.9r n ke:ıs. 4 - Orke'itr, : Er n Sl onll 
Romen. 5 - :ırkı· '13 rilon n. 6 
Ork strn: l r lıhon d' rlö . Drı 
2:?.50 Son h:ılı rler \'C crı si Runfin Pro 
ramı 2300 S\AT AYARI: SO •• 

22 • TF.MMl"1. • 938 • Cl~A 
OGLI: ESRIYATJ: 

S :ıt 14.30 ı>ı ıkl:ı Turk musikisi, 
1450 H:ıudi , 15.05 Pi ki 1 ürk mu'>ildsi 15 3Q 

lulııclıf plak ı rn tı, 16.00 SON. · 
Al\Ş~M !\1 fil) \Tl: 

Sn:ıt 18.30 Pi· kl:ı dan musıkisl, 
19

•
15 

Konfcr n!I' Alı K ıml Al,yuz (Çocuk terbl
)c i), 19 .. ';!ı Bo haherl rl, 20.00 Saat .,. 
)an: Gren"iC r, ath nc"Sindcıı n~ MQ. 
.z~~'l en se.n~r. 'c ~rk dnşlnrı tarafındq 
1 urk ıııusıkı ı (lluı. > nl, lfarciar, l\histe. 
:ır, Ene), 20.rn lla\n rnporu, 20.43 ömeı: 
Hıza Doğrul tarafından nrnbca SÖll•~ 
21.00 Sn l a arı: ORKI STRA: 1 - f'1o! 
ley: 1 rla ll\Crtur. 2 - nıınlski - Koraa
kof, Seher zat, Prnfraz. 3 - MencJclson: 
ŞeSno. 21.30 .Muzaffer lJkıır le arkad.,. 
ları tarnfıncl n 1 urk musıkı i (Feranb • 
nak), 22.10 l\luzık 'C ':ıncte: Tepebata 
n lrdi~ c b:ıhcc ınden naklen, 22.50 Soa 
haberlC'r 'e eı lesi sunun pdogramı, 23.0Q 
Sı\AT A\'AIU: so~. 

23 • TE~nn:z - 938 - ct:ııIARTESt 
OGl.E ?\EŞRIYATI: 

O tomobf) hareket etti. Hızlandı ve bir döne

meçte kayboldu ve Doris, daha hliHl o elektrikli 
dokunuşları, öpllcllk snğnaklariyle sersem, bitkin 
bir h alde, köşebaşındaki Jşnret fenerinin dibinde 
kalakal dı. Evlno doğru yollnnmadt\n evvel, kcn
ciisini toplamak ve derin bir nefes alnbllmek tein 
epeyce zorluk çcktı, uğraştı. E-.·e icap eden yalan
ları krvırabllmclc 1cin, on beş dakikası vnrdı. 

Mister HÜtton da otomobilde yalnız kalınca, 
milthlş btr can sıkıntısına uğradı. 

Madam Hutton odasında sedire uzanmış fal 
açıyordu. Çok sıcak bir temmuz akşamı olmasına 
rağmen ocakta ateş yanıyor, odunlar tatlı bir 11-
hcnlde cıtırdayordu. Kuzsunt stynh bir Yomeran
ya köpeği do sıcaktan Ye hazım yorgunluğundan 
bitkin bir halde ocağın Cinllnde serilmişti. 

Madam Hutt-On falını acmakln meşg Jdti. Bir 
cıkmazn gC'Jlncc, iskambillerden birinin yerini de
ğiştirdi. Daşkıı bir islrnmbll ncarak, oyuna devnm 
etti. Tuhaftır, falı hor znınan çıkardı. Madam, u. 
ıandığı yerden konuştu: 

- Doktor Libbard, bu yaz Llandbrindod içme
lerine gitmemi ta' siye ediyor. 

- Alıi .. Git gUzeJlın .. GltmeUsln ya .. 
Mister l:lutton başından gecenlerl duşUnüyor· 

du. Dorls ile nasıl bir otomobil gezintisi yapmış· 
lar; 'kırlarn, ormanlara cln1mışlar, arabayı sık 
ağaçların gölgesinde bırnkarnlr, nasıl rUzgArsız, 
fakat güneşli bozkırda l llrümüş, l ilrümüşlerdi. 

uzun yıllm ayrı 

ayrı tetl..-i.l' ve te
tcbbi1 cdılmiş bir 
ıı.evzu olduğu h~ 

dlJ bugün bile ay

iınlatılmamış bir
çok tarııf"ltın var
dır. Tevfil: Yetirn
lioğlu tarafmdan 
lisanımıza çevri
len Hizana i mpa
ratorluğunun ta
rihi adlı kitap 

bu aydınlattlma-

S:ıat 12.30 Pi kin Turk musikisi, 12.Jtl 
Ha' ndıı;, 13.05 PJ kla Turk musikisi, 13.11 
Kon-;er: No,ollndcn nnklen Yı.>olonist Ke. 
mnl Akel ld ıre inde orl\c trn. 1 - Uv..,. 
hır: l"Jtmond - Betovcn. 2 - Orkestraı 

.Frcr Jmnnö - \'ııl-;: il. \'olslct. 3 - Şu. 
kı: T nor Bıı'kca . 4 Orkestra· Marş Fl• 
lor n lln • pujık. 5 - Orkc5tra · Yın ön, da 
c tat ma)ner Tr vmc - n. Zizlnsky. 6 -
Ş:ırkı: n rıton Yunkn. 7 - Orkestra: fllt. 
h on -T mm ~rcn:ıd. 8 - Orkestra: Dlut• 
role Roı n lov - Erenkc Ma)er. H,OG 
sox. 

:Mister Hutton odadan ıcerlye girer girmez 
söylendi: 

- Ooof, amma da sıcak, yahu!.. 
Kadının sesi sanki ağlarmış gibi titrek Ye ke

l\<. lt kesikti: 
- ö yle ilşUyorum ki ... 
- Bu akşam daha iyisin :inşallah .. 

'\"t'ı,. - Eh .. Ş~yle böyle .• 
~e· 

Konuşma birden ktstldl. Mister Hutton ar\rn· 
t· ·onsola dayadı. Ayağının dibinde kıvrılmış 

ıpeğ baktı. Sonra potinin\n ucuyla dUrtük· 
arka iıstü çevirdi ve beynz lekeli göğsil· 

Karısının sesini gen(I duydu, şöyle diyordu: 
- lcmelcrdekl sulardan içmeli imişim. Böb

reklerime, dalağının lyl g(IJlrmiş .• Iasaj ve elek
trik teda\•lsi de lazımmış ... 

Dorls, elinde şapkası, bir çiçeğin etrafında 
zarif kıvrılıp, bUkUlUşlerle, konup ucaral<, uçup 
konarak rnkseclen dört kelebek görmüş ve bir ma
vi alev gibi yükselen bu güzel şeyleri yakalamak 
iı=temlşti. Czerlcrlııe atıldığı zaman ela, mn' 1 alev 
birden dağılmış ve fırıl fırıı dönen şerareler şek
linde kaybolup gitmişti. O vakit, Dorls bir çot'uk 
!;lbl bağıra, haykıra ve insanı büyilleyen kahka· 

balar fırlatarak, onları avlamaktan 'azsccmiştl . 

mış taraflan tr.s
ôit etmekte V8 n
tün Bizan:f tarihi· 
ne temas ed k 
Şar'l.i Avrupa ıtm-
paratorlıığunun 

bin senelik vuku
atını hikôye et
mektedir. 

Fiyatı yüz ku-
ruş o?ııp heT ki
tapçıda bulunur. 
Toptan müraoaat 
malıani: - 1stan
bul, Vak-it Yurdu. 

AKŞ\M NESH1Y\TI: • 

Snnı 18.30 H fif miızik: TC'pebaşı Bele. 
dile bahccı;ını1en nnklen, 10.15 :Kol\nfe
rnns: Prof. Salah Murat (Fen mü<;nhebe
lcrl, lO.:ı!i Oors.1 haberleri, 20.00 S:ınt •· 

l arı: Grcn\'iç ros:ıtlıancsindcn naklen, Beı .. 
mo 'c nrkad:ışlurı tarafından Türk m l 
kisi (HirazkCır, Suz:ıik) <)O 40 Ha uı • 

• " • va rnı>o-nı, 20.43 Oın r Rızo tnrafından ar b " 
l 91 00 S a ca sor-e,, - • .ııat Dları: OHl\l.STRA· 
Bizct: ArlcziHn ll\ it 2 B • 1 -

• • - eto"'en· A dıınıc. 3 - I.angcr: Gro smut . n-
N critrddın nıza 'c ark 1 1 crhen. 21.30 
d:ın Turk musikis• (l'' a ,~. arı tarafın .. 

• 
1 ııcazı\ar) 22 10 , zık lC lllrlelc· T b ' . nl\i. 

· · epe nş1 dlled · b ındcn na ,J 0 '>2 50 So 1 "e ahçe. 
lesi unün Pr~ - . n ha herler 'e er-
SO. •. ramı, 23.00 Sl\A T A ' 



Pazar gün ıerı fazla 
k at r işletme ı zım 

Yazan: All Enver To kso y 
Katarın mı dtye71in 'Z Vagonlarııı l vel arkadatlardan bir diler ölret • 

mı desem 'Z Kompartman, yahut ko- men atıldı. 
rldorların mı "demek daha dotru - - Ya, nere7e oturicatıı? Tail· 
dur? bllmlyorum, ne demek mllna- matnamentz 7olcu7a yer ıösterlle • 
ılpae l9te. on.un bu .kadar çok doldu· cetlnl Amirdir. Detfl meYkllerde, 
tuau ve bu mttn•ebetU bir yerlne koridorlarda blle yok. 
bet lnean .. ımak kabUlyetlnl bütün - Bu gUn pazar. Fevkal'adeden 
ömrllmde ilk defa Adana • Mersin böyle oldu. Sabah eldenler geri dö
hattında cördUm. Mahqeralll~h.. ntıyor. 

eydl o k•labalsk? DU.Untıyorum da - Niçin bu kadar yolcu alınıyor? 
auıl esllmedtllme Jıayret edecellm istasyondan bilet verilmesin. Alemi 
gell1or K111ml kı1amet ml kopma.- tur.tıı haline getirmekte ne me...,aa 

lns•nların yedikleri 
ve lçtlklerl deilımlt 

lMlletler Cemiy,eti tarafındın 3 .
ne evvel teıldl edilen (muhtelit pda 
komitni) bu&Un etraflı bir rapor nq
retmiıtir. 

Bu rapordan halrikateıt meraklı ve 
faydalı olan bazı raklmlıuı ah)'Otutf

U murnı harbin, dUJ'lyadaki fruılio~ 
nn yemeleri, içmeleri ~erine bU 
bir tetiri olmuıtu. Metell; bu 
barbden evvelld tenelere nazaran. 
yada bqlıca Uç '1ulnıbat (b\ıfday, sif 
dar, pirinç) yiizde oa aillbelinde "4 
az yenilmeJrtedlr. 

Garibi ıu ki: bUDU .ebe~ bwıJanq 
paülrJ~mau delil, blllld'e, Clda -uca 

ıelme olma11dır. buna mukibil, b'akikaten, 
düa paJıaıi alan te1ı.rra yeDDM.t fu 

t• ııe? Cltne ataan 1ere dtlfmez-) ln var! 
tam kenc!lat. - Biletlerin ekserlst gidip 

Ba kadarla kalınea ıepe \yl. Xu- oldu.ta için ıatasyon bilmez. 
Q-lr ktıca.la ft!•• Nr y,r IHılunablll· Ve tş uzadı. lneoekıln, inınlyece-
eıor l'idtd, ....ıaJialıı kucaltl•"•? &lm dl1e ..• 
it t ,,., ntuyonda bl1" ftıltl lnaaıı tklıl de haklı ldl. 
.. ~ .......... ~ .. ,;~~Uı:or •• snr,a. 4aY• Adana - Menin bttınıta ltllren 
4_,._W nea... bu katarın paıar Stintı- manzarasını 

Uzun uzun dldllk eeelerl, yavaş. lşl fakaya botarak anlatmak lste
lama Ye duruf. Tal'8Uıdayıs. Acele- dlk. Bu şakanın altında l'll)'tlk bir 
IJllD burada belki ltızumu yoktu. haldkatın &lzll bulunduğunda flp • 
GayreU bir as da okuyuculare. te~ he yoktur. Vaz'l7et hemen her pa
utmek cerelttl. Ne cJrekl, serde ca· zar böyle imiş. 
uteelllk var Bl17Uk lblr ıatuyona Biz, ke1fl7etl c;ok muhterem Te 
ıeUıür ile onu herkesdea öace gör- ook kıymetli nafıa •eldllmlz Bay 
memek olur mu hiç? Tabii bl~ cep- Ali ~tin Jrataı.ıa 781'...aek na~lan
hede bolutur gibi, ite kaka pea"-'" na &netlaefl kiti D71 onıı 
rede bir parmak yer elde etUJt. H• ._._,..-_ _.,._.._._.,~....,.;.-..;,...;.;-.;.. 

nzanaııah .. tktneı bJr ıtıaaıı .. u cıe Hava k uvvetlerl 

lalapmıtır. 
Meseli iDunlar pttikçe daha fuJA 

ıeker yiyorlar. Hele AmerikahJar o hl· 
dar çok ıeker yiyorlannıı ki, ....., ba
;::ıa ıen~e 56 kilo dll1Uyor. OnA&n 
sonra hıcilizler pliyor: •e.nede 46 ki· 
lo. UçilncU Belçikalılar; 28; dörcllhıcii 
Almanlar: 26; bqinci de P'l'UllZlar: 
25 kilo. 
Değifmiyen bir l'Y vana o da et aar 

fiyatıdır. Yalnız yenile~ etin cinai • 
iitmfıtir. Elkiden sığır eti fazla yiyen 
memleketler pdi onu ~ koya 
ve ~ t.dıd.,.. IOJIJd:tMU 
...... k6tt. .,.. "1ık pek u 

yeni70r.Ha!buki bakhketi, i~e iyod 
bulunması itibarile, çok faydalıdır. Fa 

(Vat tarafı 1 inci aayıfamızda) kat, insanlar hangi yemeli zaten fay
geçmesl, Fransa grubu devleUer 1· duı için yerleri Yiyecekte bizim ara
olnblr harp arUeaiade, kendi aillh· dıiınm lezzet ve kolay elde etınek p. 
lı kuntlerlnln oe1rellnl 1akbetme- bi aatht flrt]atdlr. 
ıl demektir. Yani o tealri 7apar 'ralm.ı lnptimerin ~ Gll'fiyatı 

3) Bizim bu tetkl.ldmlz, Lehtataıı baılralanna niıbetJe fbla: Adam bi
n Ru11annı ehemmt1ettnl tebarilz 1111& senede 18 ~ dütiiyor. Amerlka
etlrl1or. Muaoımı11 Mitlerden a71r- da, Franaada ve Almanya da ise bir ki· 
mat için bll)'(lk gayretler sarfedlli- fi ıenede 10 kilo yemektedir. 

Yeşil kravatlı adamın ge 
Yazan Hikmet MOn 

O TOBUS hareket etti. ÖD 111'&

da oturan 7•'11 kravatlı a 
dam blr mlc:ldet, 7antı>atındald elfo 

- BlleUm mlf 

mu 'karuııı. 7qıufaık panama PP-'il~J~._._ 
kail 7oleu lle meMtıl outuktan llOD• 

ra. sal taraftaki sıence"den ~ 
bakmata &atl8'ı 

Ba7atnı ıt«lf reli 71• fasla -1&. 
:)adar oldut:;r g&tteren: ltlr 
llall Tardı. Oto •ık alı: l~on 
7-tıkça. binip inenleri göBclea p.. 
tlrlfor, araba dolap ta aoıkta kalan 
lan11 tellfla çırpuımalarmı, 7an 
mtlteeutr bir tatllıu. ile kartıb7or· 
du. 

YetU tra'fatb adamt, sen• böfl• 
tlddeUe allk&tlar edea ınenalar· 
dan blrf olar•• tc>ıöl', Hd trHIY&7 

anaındaa atttaet S.ter gibi tellU• 
keli. mlnaa .bir numara Jl&pallo 
ken, içeriye bir kontrol memul'll 
gtrdt. 

Kontrol Diellı11rlatmı tanıremn. 

Tramvay ve1a otbblle nereden aı. 
lrübkl.t.n belit olmatiimu bb'den
blre karımıza dit ıtr Y ~k dal
ıw. be' rarattım gibi böMiienen 
bir c&l•l , ellnlzdelr ~ Jt&rea--. 
BIDI alıp barutturmaktall 'Y8J& 11cl• 
ye bölmekten ibaret olan vQlfl&lert
nl g&-mek ;zere, omuun.ulla. 
kravatınızın ltllllmttn<ten, ıaP1Q.iıi
zıa Jıeııarmd.a dtlrtlp çe'ıdftlieteW 
yahut tnılalzle çajıra.rak slzt dell 
e4erl&r. 

iller lrad•alı tatlam olup ta •· 
Tanadan çıtmazauıs, her halde bir 
mtldd•t keadlıılsl kqbeder. alık a
lık etrafınıza baınnll'Sııın. ~nra 

7a~b~a h•r dikilen a4&JRa. 

-....11ant 7a, ıöatereml 
._ Ka7bolmq. 

Net.eye Slderf Olsa 
cak.. B1Uamayorauııusa 

- Pft&t ben bilet alCJlRllı~ 
Yetil kraTath a4am. ti 

tetctıe 40nerek: 
- B8n bUet almadım 

decli 8f8 HBlnl ClkartD 
Tuhaf clelll mi 'l Blletd 

nklma eeerl görtıltl 
kravatlı adamm "Beu 

burada ka1n.11or Daracık b\r yerde 
)'8ılerce insan JJkIIJakalmış. Ne ga
rip. ilkin! tçl dıtı insandan karın
oalaşan bu avuc kadar 1erde &dem 
evl&dı gene aradlfnıı buluyor, so -
nıtt1or, söıle1l1or ve anl&11yor. He
a.-pençereıerden Uk 7er ıa1an bir ta
kım gençler, en faal anlarıaı 78'1 • 
yor. Ateıden gözleri bu izdiham ı. 
eemıııcıe bir noktaya lllflllek ıoın 

fıldır tıtdır dönl)'or T& Tarsuslu ar
lladaıına apordan, mektepte)\, telalr
~ .b-1ıt~rken de ıozı.rt lJlttllt

1or • .Ayni kuvveuer, Fransa. tnıll- Yumurta da ıf.ttikse daha fu1a 1'-* 
tere Te ceıcoatoTÜ:r&J'J, ıtl1Q'a •• len bir cıda ........, ..,.:~'~'~-=~l:Jllil 
Lehistan& 7aklqtırmak için sarfe- dit. Pran•da hart.den enel adam bl· 

tJMl&~~t~~ a.pı~ır 
8ftml'-"rum, ıtmdt~ eeriw par· 

•9 yerden -iç «&.mı zor ıörilrkeu 
letlfln en aJttakllertnce yapılan h• 
:r,ebtl•.rl auıl tem-.a Jtdlycpraun 1 
• kalali.. J11t~•Jıa1'ım4a • 
llllerl .,.~bor..... ~ 
llalde mılar bir terle 7•~ ~t 
7apmak lstl1orıa11kt bana kattı o.. 
lan.,l&r da çıkardılım manada. muka
Nl lar.ekeUerde bulunuyor. 

Beni .ea sb'ütt daetlndtlren bu ka· 
~alıktı Ya ınınlar da btllm treae 
i•ellm lota lıuıl'lanmıt ktmselerae?. 
IPrDı&TIB artııt .Aradan tarım uat 
,'"çtt. Bilim katarı• ağıt batltblr 
lltl tutta f nfdtr, bir tll'lt kataulü 
.bllMor. Satdaıı aoldan katıınlar
ı.. !Dlo1l •J111 gtt.tlkçe kabarl1'Cft'. 
Yola cttmarra ciktrk, biri aat alim 
~elldfmt.ı ıı nlııe atabllBek 'Z cllJ'O" 

~-· 

4llae aakerl baltnidan daPı. ı,J ~ ~· l23 ,.au,u. yenirken bui\in bu 
tlcel;r elde 84flfr ~14i--A ~likenıM~ 

•>Uzun drecek bir Jlarpte, Fran llluı.ta .saıı~fula Y~~-.. 
an grubu d•vıetler matltp edile- :::U ~f:8 l4~~u~ ,etlermif. 
mezler. Ancak, Çek,oelovakya, Orta Silt ~ f10I' 
Avrupa &l\harlarnı.ııı ve Roman7& ve• *• yapdaa f61'1ed dehi-
petrC)llerlaln 10Uarpn kapatmakta =.:!~:-o~-:. 
~~ edene . • sarfiyat ~ 
ti&ij!lllty u_.. alık07malt Bunda, oıtay.a yeni ~ 'litamin 
hlı-.a :hır 9 .... ~.,.. ' 

ta t1p&ll)',.1a ıııauallare :tat:.~~ ~t» D1hakkQ. 

de kola11ıkla mini alunabhlrıt (1ji: -.ı:;ctl;.1:;ı=ı ,lill''IMft;4~~.lil~.w 
koslovakyaya hlicum edilmesine mi h bir teY oldutu haber v ...._ ·--~li'·~•ıii·il~,..-ı 
ııl olmak bugUn dahi mtlmkilndUr. lar bunlara çok dUtmUftilr. 

Bter Almanya rrubu devletleri Bunu iıbat eden bir wey daha var: 
proıramlartaı tatbik l9tn mGhtaç Vltamiııin butı.na domateste bol ol
oJdukları btttaıı stratejik noktalan dulu aaytem;niyor .,11 ya, 8Unyada do
•lmakı., 11ttrb•t bıraJurnlc, nth ı. m•tes ~yatı da o nimbette artmıfür • 
çta pek az lmll t:aıır. Domatelıle benber~ gittikçe çok ,._,. 

Dliia v.Y.,.,,. 
Terciime 
Külliyotr 



T. C. Ziraat Bankası 

Para biriktirenlere 28,800 
lira ikranıiye verecek 

Ziraat Banhasında kumbaralı ve ihbarsız. tasarruf hesaplarında en az 50 lirası 
',ulunan/ara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağı
\ıl acaktır: 

4 Aded 1,000 liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 " 
4 " 250 " 1,000 " 

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 LiRADAN 'AŞAGI DÜŞ
:1/YENLERE ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 FAZLASILE verilecektir. 

Kur•atar ae iil4t e~ , ~Ol, 1 Bfrincik&ıiun, 1 M art ve ı Haziran tarihlerin -
," ret<ilecektir. 

• • • • 

lQOKTOR Istanbul _ Bel~diyesi ~Ianlaı·ı · 
l\:acatlln Alasa:Jun 

Her gün sabahlan 1ıekia buçuğa 
akşamlan ı 7 den 20 ve kadar Ult 
U ayyare apartmanlMJ ikinci daire 

ı 7 numarada b.aatalanru kabul eder. 
Cumartesi &Unlcri 14 den 20 re !.-a 
dar bastalaruu para• z, Kl.ll'Uno Ha 
ber okuyuculanm dalrupoa muk.a· 

• ı nelık nıııhnmmen kirnsı 250 lira olnn Yllkncıkta '\akacık nınhalle
sınde \) azmn ~olrnf;ında Ayazma mesire> gazinosu 939 senesi Mayısı sonu· 
nn kadar ldra n 'erllnıek üzere açık artırmaya konulmuş iısc de belli Jhale 
günür de istekli lıuhınmadığıudan artırma 22 • 7 - 938 cuma gUnUnc uza· 
tılmı tır. Ş ıı trı mc>ı.i LM nzırn 1\lüdlir lüğürıde gllrlileblllr. lsteklller 18 lira 
75 kuruşluk !Ilı: teminat nrnkbıız ,.e ya mektublyJe beraber yukarda ya
zılı gUnde saat 11 de Daimi EncUmC'n de bulunmalıdırlar. (4497) 

~ 1"11" rnı.:ıvene eder r. ı .. ı '2:~lı.l:~ 

iıl••ı•••••••••••llllil Sülcymanlyede Saman viran sanı ma
ha1lcslnde DökmecllC'rde Stilcymnnl· 
ye sanı medresesi (depo olarak). 

••••••••l!ı!I Şehremininde BüyUksaray meydanı 

1 Ol'ERATÖR Eıoknğında 36 m('tre murabbaı arsa. 

Or. Halit Ziya Konuralp Eylip'clc hillük cami mahalli ve soka
Jı.ında Ebus~uut efendi mektebi. 

Tıp Fakultesı /kincı Cerrahi 

Senelik m ııhıunnıcn 

kirn ı 

240 

lii 

İlk tcnılnatı 

18 

),13 

2,70 

Klinigi Doçenti 
istiklal Caddesi Elhamra Apar. 

tımanı No.: ı (Sakarya Sineması) . 
Muayene saatleri: Pazardıın maa

drı lıergiln saat 15 • 19 kadar. 

Yukarda S('mtl, S<'nclik muham m('n kiraları yazılı olan mahaller 939 
FenPsi Mayıs sonuna kn<lar ayrı a) rı kiraya' erilmck Uzeı e a~ık artırın aya 
konulmuştur. Şartnameleri Levazım MlıclUrlU~Unde görUlobllir. lstekill('r 
Jtlzıılarında gösterilen ili< teminat makbuz nıyn nıcktublylc beraber 26 - 7 -
938 salı günü saat 11 <lP. daimi Enrll mC>nrle hulunmnlrclırlar. (t.) (4409) 

111 
~ OCUKLARIN17 ıN 

F.:ı güzel bir kitap 

Hepsine 25 11ra bedel tahmin edl len Topkapıda eski Takkeci yeni Be· 
yazıtağa mahallesinde Topkapı cadde sinde 203/205 N. lı jkl dUkkAn anknzı 
satılmak tızere a~ık artırmaya konul muş ise de belli ihale gUnUnde giren 
bulunmadığından pazarlığa çevrilmiş tir. istekliler 1 lira 87 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektublyle be rnber 2217938 cuma 
de Daimi EncUmendo bulunmahdırla r. ( B.) ( 4 581) 

Türk ikizteri • 

i;I (,o,•ıık ı;1o1ırı.:cıııe hıırıımırnun Kapalıçarşıda C(lvahlr bedesteninde 
1 aktile ııır aile kü1 üpl11111cı.t 0111- 3 N. dolap 

Senelik nmhanınıcn 

kirası 

rnk h1t.o;lırılı!:ı lkl:ılı• ı ,.ert .. ınılf l\:apalıcarşıda Cc\'ahlr bedesteninde 
t111)llııf:uıııız hu l'kl"lklltkl tııı ı..'1i· 9 11 N. dolap 

zf'I \'f' rrshııll lıll,\ ilk lıll.fi)e kltft. Kapalrçnrşıda yeni Parcnrılar soka· 

hı ile tlolılıırulııııış hıılupırıı1. ğıncla 16 N. dtikkfrn 

Kapalıçarşıda Yorganrılar mahnllo-
Kllltur lıukıınlr~ı ı>~<>rl tf'tklk sinde Aliııaı.a hanının 11 N. odası 

etrıılş. ilk okul çıı~ırı lak! cıwuk Kapalıçarşıda 'l'ekkecller sokağında 
Jar için fayıhılı eller olrtuğunu tas 22 N. dükkflll 
dik etırılştlr. 

I{ aıın lıta rşıdn Ressam sokağında 2 7 

• Ar.kara rartdrRlnrte Vakit ı<ttaı N. dükkdn 
evinde arayınıı· ~·hıtı tiO kuru" . Kapalıçarşıda Cevahir bedestanında 

poı:ıta için 4 kuruş ııa .. ·e edıoıı. ı 114 ~. dolap 
Kapalıçarşıda Tekkeciler sokağında 

6 

l2 

24 

12 

24 

18 

30 

günü saat 11 

İlk teminatı 

0.45 

0,90 

l,80 

0,90 

] ,80 

1.35 

2,25 

AD•IATICA 
SOC. AN. 01 NAVIGAZIONE-VENEZIA 
UğrayacakJan umanlıu Vapurların ıaımıen Hareket günle 

Pire, Brindiat, Vene dik 
F. GRIMALUL 

P. Foıcan 
Trieıte 

F. Grimanı 
Bütlln Avrupa için eksprea trenleri P. Foacarı 

Ue tellki ederler. , 
F. Gnmanı 

.. 
111. s 'tl 

8 ! 8/7 8 
::ı 111 

15/7 -s 8 a: ::ı 
22/7 s o 
29/7 . :; 

iii il 
<.? 

14/ 7 
Pire, Napoll, MaraUya, Ccnon 

Campidorlio 
Fenicia 

Meran o 
28/7 Saat 17 

Kuala, Sellnik, Goloa, Pire, Patraa. Abbazia 
Ayaaranda, Brindiıi, Ankona, Venedtlı Quirinale 

Trieste Diana 

Veata 
Sellnik, Midini, tzmh, Pire, Kalamata. laeo 

Patras, Brindiai, V cncdik, Trieate Albano 

Burgu, Vama, Köstcnce 

Ueato Q uirimale 
Fenicia 
lseo 
Diana 
Merano 
Albano 
Aba.zia 

11/8 

714 
21/7 Saatl7 

4/8 

14/7 
28/7 S&&tll 

11/8 

17, 617 
13/7 
15/7 SU.tlT 

20/7 
27/7 
29/7 
3/8 

617 

Sulina, Kalas, lbrail 

Quirinale 
Fenicia 
Diana 
Merano 

13/7 Saat 17 d 
20,1 
27/7 

Kumpanyamız Venedik tarikile Pa ris ve Londra i~in, gayet tenzil cdilmi 
fiyatlarla, birleşmiş biletler ita eder. • 

Fazla malUmat almak için Galatada Mumhane Şarap iskelesi 15-17,14 
"ADRfAT1CA,, Umumi Acentahğına (Tel. 44877-8-9) ve Beyoğlunda Gala 
saray civarında Yolcu Dairesine (Tel. 44686) müracaat olunur. 

Nafıa Vekaletinden : 
1-8-938 Pazartesi günü saat 11 de Ankarada Nafıa Veklı.leti Malzem 

Eksiltme komisyonunca cem'an 703 G. - lira muhammen bedelli 50 to 
telgraf telf He 200 kilo bağ telinin k ııpah zarf usuli)Je ebfltmesi yapıl 
Ckktır. 

Muvakkat teminat 527. 70 liradır. 
Eksiltme şarnamesl ,.e teferruatı Ankarada Nafıa VekAletl Malzem 

MUdürlUğUnden parasız olarak alınab lllr. 

isteklilerin tekli! mektuplarını ta Jlmatnameslne göre Vekfi.letten alın 
mış malzeme rnUtenhhltllği ,·eslkast ile birlikte ayni gUn saat 10 a kada 
komisyon reisliğine vermeleri 14zımd ır. ( 2370) ( H 88) 

Muhammen bedeli 150.000 Jlra olan aşağıda yazılı 4 kalem elbiselik 
kumaş 2 • 8 • 1938 salı gUnU saat 11 de kapalı zar! usuıu ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 10260 liralık muvakkat teminat ile kanu· 
nun tayin ettiği '"eslkaları '\'e Nafıa müteahhitlik vesikası , e tekliflerini 
ayni gUn sat 10 a kadar komisyon re 1sltğtne '\'ermeleri 1Azımdır. 

Şartnameler 760 kuruşa Ankara '\'O Haydarpaşa '\'eznelerinden satıl· 
maktadır. (4495) 

10.000 Metre M~mu. 

5.000 .. 
10.000 .. Müstahdem 

5.000 .. .. 
16 N. dUkkft.n 

Mevlevihane kapısında J{arabaş ma. 

hallcsinde Aynalı bakkal sokağında 
Nlşastacı Sadıkcfendl mektebi 

Koskadn Molakestel mahallesinde 
Çukurbostan sokağında 23, 25, 7, 30, 

120. 31 N. Taş handa beş oda 
Cağaloğlunda liadım Hasanpaşa med· 

rcısesinin sağ tarafında aralık mahallf 

Kasımpaşada KüçUkplyale mahalle· 

sinin Mektep sokağında AbdUlkadlr 
Çavuş mektebi 

Hasekide Hnseki medresesinin 18 N. 

odası. 

elbisesi için kumaş 
paltosu ,, ., 
elbisesi .. " paltosu ,, " 

6 0,45 

24 l,80 

l :?O 9 00 

48 3,60 

15 1,13 

1.so 

Yukarda semti. senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller ay. 

ki ilmek nzere a"ık artırmaya konulmuş ise de belli tbale 
rı ayrı raya ver " 
gününde giren bulunmadığından pazarlığa cenllmişUr. Şartnameleri 

Levazım MüdUrlUğUnde görlllebllfr. istekliler hizalarında gösterilen ilk 

teminat makbuz veya mektublyle beraber 20 • 7 • 938 çarşamba gUnO saat 

J11 de Daimi EncUmende bulunmalıdırlar. (İ.) (4559) 
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Dünyaca tanınmış ve tecrübe 
bulunan: 

edilmiş 
Dün ve ya~ 
Tercüme ·KülliY' 

1 lNCl S.ERt 

So. 
l Safo 
:ı Aile çemberi 
3 Ticaret, banka, borsa 

f Devlet ve lhtil&l 
5 Sosyalizm 
6 Rasin l 

1 işçi sınıfı lhtiJô..ll 

8 ı..a~uur 

g lsf ahana doğru 
10 Rasin Il • 

(Bu seriyi birden alanlara 1 ~ 
kuru, lkram edilir, ve 2 lira JS t 
pc3ln alınarak kalanı ayda 1 fi 

Markalı ampullerimizin mümessilliğini 
1/7/938 tarihinden itibaren: 

AEG 
Türk Anonim Elektrik Şirketi 

Umumiyesi 

istanbul P. K. 1449 

Türk Hava Kurun tu 
Büyük Piyang osu 

77 Ağustos 938 dedir. 
5 J.00) Lira1ır. 

4 üncü keşide 
Bü yük ikra niye 

Türk Anonim 
Şirketi 

ıstanbul P. K.1144 

G. m. b.H 
Komandit Gesellschaft 

Berlin 

38 Etika 
89 Heraklit 

1 

' -

• • 

' ' ' ~ 

40 Ruhi muclzeler 
( Uu •eriyi birden alanlara 1 ~ 

ırnruş ikram edilir, \'e 2 Ura S6 ~ 
1ıoşio alınarak kalanı ayda 1 eı 
hm \'Crcsiy~ bırakılır.) 

l'i t~ct SERİ 
41 Dcprofündis 

42 Günün hukuki ve içliuıat 
meseleleri 

43 Eflatun 

44 Gizli harpler 

43 Dumıelinin hayatı 

46 Metafizik nedir 
47 Yeni adam 
18 irsiyetin tesirleri 
49 Politika felsefesi 

-ft 
j-

-~ 
~ 
16 
t/J 

~o Estetik ,,-

=_:_-:,.:- (na ~crlyl birden alanlara • Jf 
59 kuruş ikram edmr \'C 2 Ura '6! 1 
ruşu peşin alınarak kalanı ayd• 
llraıl:ın \'Cr<'siye bırakılır.) 

6 NCI SERİ 
51 Erneit 1 

52 Para 
- 53 Sezar 

Birincı smıl Operatör -ı ff M ıımı felsefe 

r. CAFER TA y \'AHI Göz Hekim• ~ ~ 55 Kanncalarm hayali 

mumt cerrahi ve sinir, dimağ estetik Dr. Murat Rami Aydın (_ 56 Denıosten 
cerrahisi mütehassısı «7 ç· 

Muayenehanesini Taksim-Talimane ğ " ıçeron 1oO 
PAR!S TIP FAI<IJLTESl S. :: 58 Hipnotizma oO 

ASİSTANI Tarlabaşı Cad. URFA Apt. nına ~ 59 lnsan 
40 

Erkek, kadın ameliyatlan, dimağ nakletmiştir. Tel: 41553 ğ GO Yeni kadın ı .... 
estetik ''yüz .. meme, karın buru~uk- Pazardan maada hergün: Öğledt•rı 1} mu 11crlyl blrd<"n alanıers 1 1 

:• ~; 
luğu ve gençlik ameliyatı.. sonra saat ikiden altıya kadar ırnru" ll<ram <'dillr; \C 2 ıır• 4 0

U_., 

so 

(Nisaiye ve doğum mütehassısı) • 1 ~ peşi; alınarak kalanı a3d• 1 er , .. 

,Jandar Rl8 Uenel K omutanhg"' 1 Ankara Muayene sabahlan Meccanen l ı-== ~- - - --.ı~ dan veresiye bınıkılır.) 
~den 10 a kadar 7 ~et sEnl 

S ii l I il a 1 m 8 1' 0 m 1Sy0 n U Od ll O : Oğleden sonra ücretlidir. Tel 44086 ~ i DOKTOR I ~ 61 Vikontun ölüınU 
1 - Taıuauııı.ıct dokuz bin iki yilz kırk ıırn kıymet biçilen on !Jeş bin 1 l~f'\ııi!lu Parmakl.;arıı. Rumt>li han 1 ı\ YUSUF P. Eczacıoğlu F 6~ Encit ll 

altı yüz ge.} im çeşitli at ve dört bin dört yüz g~yim katır nalı kapalı zarf · - Hüdavendigar caddesi 55. Sirkeci. I~ 63 Llza , ______________ _ 
usullyle 3 · 8 - l:l38 Çarşamba günü sa at onda satrn alıııacaklır. 1 Ege tiyatrosu temsilleri Nuri · 1 Hergün: (10 - 12} ve (14. 18) ~ 134 Evlilik 

2 - Şartnamesi parasız olarak 1;.omisyonıl.ııı alınabilece kolan bu ek. ı Genç ve ark::ı<laşları 19 Temmuz 1 ara"r hastalarını kabul eder. --=~ 6!'> r.izli ra5m:kfl~rbl Veri: 
sillmeye girmek iste~·pnlerln altı yliı cloksan Uç liralık teminat vezne mak· Salı akşamı tlsl<üdar Deyleroğlu ~· !I .,.. Vo\l\l'I ırnııtır''' 
•rnzu veya hanka rııı>J:;:tııbuııu ,.e şart ı.nnıede yazılı bt>lgcleri muhtevi tek· \ bahç~sinde Anknrn r.nı!tlr~ı 
'i( mektulrnnu hclli gün sa:ıt on doku z.:ı lrndar komisyona vermiş olmalnrr. U.\ IlA Sahibi ASIM US 

( 2 4 ; 9) ( 4 5 fi 8) J Ne~ri; at müdürü Refik A. Sevengn 


